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I.

MEMÒRIA

- Jordi Miró Surroca, Enginyer tècnic industrial, especialitzat en instal·lacions elèctriques, de climatització i
d’enllumenat, d’urbanització i d’edificació, membre del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Vilanova i la Geltrú, amb el núm. 10.851.

1.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1.

Generalitats

- Lorenzo Morales Martínez, enginyer per l’empresa ambSol, especialista en avaluació energètica
d’edificis.

1.1.1.

Objecte del projecte

- Josep Orriols i Mas, arquitecte tècnic, especialista en direcció d’execució d’obra d’urbanització i
d’edificació, així com en seguretat i salut, membre del COAATB, amb el núm. 4344.

Constitueix l’objecte d’aquest projecte l’edificació d’un nou equipament de caràcter cívic a la plaça de La
Maurina, la nova urbanització de la plaça i la nova urbanització dels carrers del Franc Comtat i de Felip II.
El present document té el caràcter de projecte bàsic i executiu actualitzat de l’edificació i de les
intervencions de renovació urbana plantejades, i en tant que tal, el conformen els continguts que li són
propis. Té com a antecedents immediats: el document d’Estudis Previs, d’agost del 2010, el Projecte Bàsic,
de febrer de 2011 i el Projecte Bàsic i Executiu, de juny de 2011.

1.1.2.

Promotor i programa

L’Ajuntament de Terrassa s’ha proposat la renovació integral del barri de La Maurina i per fer-hi front
compta amb l’ajut econòmic aportat per la Generalitat de Catalunya a través de la cinquena convocatòria
d’ajusts regulats per la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una especial atenció, també coneguda com a Llei de Barris.
El projecte d’intervenció integral de La Maurina presentat a la referida convocatòria estableix com un dels
objectius a assolir, en el marc de la “Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds-xarxa cívica”, una
actuació relativa a la “urbanització de la plaça de La Maurina”. Un altre dels objectius a assolir és la
“provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu” i una de les actuacions descrites i previstes és el “Nou
equipament de la plaça de La Maurina”.

1.1.3.

Redactors del projecte

Són autors i redactors del projecte, per encàrrec de l’Ajuntament de Terrassa, adjudicat com a contracte
harmonitzat per procediment obert:
- Miquel Orriols i Mas, arquitecte, membre del COAC, amb el núm. 12668-3
- Carles Orriols i Caba, arquitecte, membre del COAC, amb el núm. 44228-3
Han col·laborat amb l’equip redactor els següents tècnics especialistes, en els respectius àmbits
professionals:
- Marcel·lí Ferrer i Paterna, Enginyer Tècnic en Topografia, per l’empresa GPS Global, S.L.P, membre del
“Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía”, amb el núm. 6588.
- Enric Capella Cavallé, Enginyer-Geòleg, especialista en estudis geotècnics, per l’empresa Geoplannig,
Estudis Geotècnics, S.L, membre del col·legi oficial de Geòlegs, amb el núm. 5036.
- Joan Hernández Matas, arquitecte, especialista en càlcul d’estructures, membre del COAC, amb el núm.
24883-5.
- Xavier Tous i Llaveria, Dr. Enginyer Industrial, per l’empresa AXTE, especialista en instal·lacions
elèctriques, de climatització i d’enllumenat, d’urbanització i d’edificació, membre del col·legi oficial
d’Enginyers Industrials de Catalunya, amb el núm. 6.378.
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1.2.

Informació prèvia

1.2.1.

Antecedents

El projecte proposa la intervenció en un àmbit de sòl urbà consolidat, en el que la quasi totalitat del sòl
privat és edificat, amb l’edificabilitat de les parcel·les, en general, per sota de la possible i, per tant, en la
que la densitat d’ocupació tendirà a augmentar. Fet aquest, al que no serà aliè la pròpia transformació que
l’Ajuntament es proposa dur a terme, pel que suposarà de millora de la qualitat urbana del barri.
Barri, i amb ell, l’àmbit del projecte, que té tres processos de formació, successius i solapats a l’hora,
fàcilment llegibles en la seva morfologia:
Una primera etapa caracteritzada per assentaments d’autoconstrucció, amb marginalitat, sense control
urbanístic i amb cases de planta baixa i mala qualitat, agrupades erràticament mitjançant mecanismes
d’alineació a camins, límits de finques, riera i regs d’escorrentia, etc.
Una segona etapa caracteritzada per una planificació urbanística incipient, que imposa traçats
contundents de xarxa viària amb voluntat de regularització, i poca cosa més, com voreres i clavegueram,
en la que es produeixen creixements i implementacions del barri, amb cases, encara, generalment de
planta baixa.
Una tercera etapa caracteritzada per processos d’urbanització més complerts i la introducció de
l’edificació plurifamiliar.
El procés és fluid i les transicions no definides amb concreció, en el temps. En aquest sentit, la darrera
actuació d’urbanització duta a terme en el marc de la darrera etapa, és la renovació de l’enllumenat públic
dels vials i de la plaça, així com l’equipament d’aquest amb el parc infantil. A continuació irromp el Pla de La
Maurina, en el marc de la Llei 2/2004, coneguda com del “pla de barris” amb la seva proposta d’intervenció
integral, i en la que s’inscriu el present projecte.

Desembre de 2016

1.2.3.

Normativa urbanística

La regulació urbanística de l’àmbit d’actuació és la que es conté en el POUM de Terrassa i, en part, en la
Modificació puntual del mateix, aprovada definitivament, en data juliol de 2010, que introdueix la
qualificació urbanística d’Equipament cívic (E.6) a una part de la plaça de La Maurina, alhora que requalifica
com a Verd urbà (P.3) una part de la vialitat de la dita plaça. Així, les qualificacions sobre les que s’actua
amb el present projecte són:
Sistema viari

8.494,05 m2

Sistema d’Espais lliures P.3 (verd urbà)

4.127,39 m2

Sistema d’Equipaments E.6 (equipament cívic)
Total àmbit

927,59 m2
-------------------13.549,03 m2

Els sistemes viari i d’espais lliures es regulen per la normativa pròpia dels mateixos que es conté en les
Normes Urbanístiques del POUM, comuns i habituals, per altra part, a aquests tipus de sistemes.
El sistema d’Equipament, a la plaça de La Maurina, per les determinacions que es contenen en la
modificació puntual citada:
Tipus d’ordenació: edificació aïllada o alineació de vial.
Alçada màxima: setze metres, que podrà ser ultrapassada excepcionalment quan es justifiqui per les
característiques i finalitats de l’equipament.
Superfície del sòl: 927,00 m2.
Ocupació màxima en planta baixa: noranta-set per cent (100%).
Intensitat neta d’edificació: 2 metres quadrats de sostre per un metre quadrat de sòl (2 m2st/m2sl).
Sostre màxim: 1.854,00 m2st.

1.2.2.

Condicions de partida

Les condicions de partida venen donades i es deriven del procés que s’acaba de descriure:
L’altimetria de l’àmbit, irregular i complicada, que conté la fondalada del torrent de la Maurina en el seu
tram urbà de morfologia més accidentada i que, a l’hora, genera la plaça que hom es proposa qualificar
suficientment, per tal que esdevingui el centre del barri.
L’irregular estat dels serveis urbanístics on es donen situacions de tot tipus: paviments de poca qualitat
en estat acceptable de conservació o no, amb poca, això si, adequació a les funcions que actualment
se’ls requeriria. Serveis en bon estat que cal renovar per requeriments legals de caràcter sanitari, com la
xarxa d’aigua potable o serveis totalment existents, però, pèssimament implantats, com la xarxa
elèctrica.
Cal citar, com a condicionament, l’exigència de plantejar bé la construcció d’un edifici d’equipament en una
plaça que sempre ha sigut espai obert.
Finalment, és un condicionant del projecte i, sobre tot, de l’execució de les obres, la consideració de que el
barri és construït, s’hi viu i s’hi donen activitats econòmiques de proximitat, s’hi circula a peu i en vehicles i
s’hi han de mantenir operatius els serveis.
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Nombre màxim de plantes: B+2.
Usos: Equipaments cívics: Centres d’esbarjo i reunions d’interès públic i social. Clau E.6.

1.2.4.

Informació sobre l’estat actual de l’àmbit del projecte

L’àmbit del projecte conté els ja citats carrers del Franc Comtat i de Felip II, més la plaça de La Maurina.
Però en una delimitació més precisa s’ha d’assenyalar que:
El carrer del Franc Comtat incorpora les cruïlles dels carrers de Velázquez i de Sant Mateu, íntegres, és a
dir, amb els quatre xamfrans i l’embocadura dels carrers travessers. Igualment, el costat oest de les
cruïlles amb els carrers d’Orà i de Sardenya i les cruïlles sense xamfrà amb el carrer de Felip II cap a nord
oest i amb el carrer d’Osca cap al sud est.
El carrer de Felip II incorpora l’embocadura del carrer de Gandia.
La plaça incorpora el tram del carrer d’Orà que la voreja i el vial que des de la cruïlla de Franc
Comtat/Orà baixa a la cruïlla Felip II/Gandia.
També incorpora l’àmbit de confluència dels carrers Felip II, Orà, Mirasol i Flandes, que conformen un
“jardí” triangular, confrontat per un vèrtex a un altre vèrtex de la plaça pròpiament dita. Aquest espai
urbà no té nom propi i el podem considerar com un apèndix de la plaça que, en el projecte, a efectes
d’identificació simplificada, és “la placeta”.

Pàgina 5

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

La definició de l’àmbit de la plaça en relació als seus límits sud i oest, són avui imprecisos com a
conseqüència de la seva configuració física i funcional actual i resultaran més clars amb la proposta que
es conté en aquest projecte.
Com a diagnòstic sobre l’estat actual de l’àmbit descrit del projecte, en aquells aspectes referents a la seva
configuració física (les instal·lacions dels serveis urbanístics s’analitzen en l’apartat següent d’aquesta
memòria) hem d’assenyalar:

1.2.4.1.

Els vials

La vialitat està organitzada amb una atenció escassa al vianant, amb voreres no gaire amples, calçades
sobredimensionades, amb un ús indiscriminat de circulació i aparcament. Aquesta disfunció és
particularment perceptible a les cruïlles aixamfranades.
Absència d’arbrat i de mobiliari urbà.
Deteriorament o estat obsolet de la “pell” dels vials, és a dir, paviments i encintats.
Presència de diverses situacions anòmales de les voreres, bé sigui per tal de facilitar l’accés a entrades
d’habitatges construïts amb anterioritat a la primera urbanització i amb rasants sobre-elevades o sobredeprimides, o bé per tal de facilitar el pas, mitjançant graons, que permeti transitar per voreres amb
trams de pendent excessiu. Qüestió aquesta que també posa en evidència l’origen marginal de
l’assentament del barri, sense l’establiment previ de rasants raonables.
Alteracions de rasants de voreres per acomodar-les a rasants de nova edificació. Aquest efecte es pot
veure en varis accessos a garatges en carrers amb pendent.
Seccions transversals amb excessiu pendent lateral i amb pendents oscil·lants d’un costat a l’altre.
El desencontre de rasants entre l’extrem sud del carrer del Franc Comtat i el carrer de Ponent està resolt
amb una solució en cul de sac excessivament “dura”. En aquest punt, l’existència d’una casa fora
d’alineació i que té l’accés a un garatge en l’extrem més allunyat, ha dificultat i dificultarà, encara, una
solució òptima.
La bifurcació del carrer del Franc Comtat en un carril que segueix el carrer i un que “baixa” a la plaça de
La Maurina, genera un estrenyiment del vial que segueix la seva pròpia rasant i que genera vàries
disfuncions.
La cruïlla dels carrers Franc Comtat i Felip II, en l’extrem nord de la plaça de La Maurina, és una cruïlla
“impossible” a causa de les rasants, amb una solució actual molt forçada que reclama la millora fins allà
on sigui possible.
També és forçada de rasants, però “possible”, la cruïlla dels carrers Felip II i Dom Bosco, en la que
l’element més disfuncional és la continuïtat de la vorera en l’angle de la placeta.

1.2.4.2.

La plaça

A la plaça, la diferència altimètrica entre el punt més alt, en el carrer del Franc Comtat, que en
constitueix una de les vores, i el punt més baix, en el carrer d’Orà, que en constitueix una altra, és de 10
metres. Funcionalment, el desnivell major es produeix entre la cruïlla dels carrers Franc Comtat i
Sardenya i la part nord de la zona “plana” de la plaça, i és de 7,60 metres, aproximadament.
En relació a això, els itineraris per creuar la plaça presenten deficiències notòries.
L’únic itinerari practicable té la configuració de vial i creua el talús en diagonal, generant segregació
espaial innecessària.
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Els elements d’urbanització de la plaça, pròpiament dita, són escassos, de poca qualitat i molt
deteriorats. El mateix podríem dir de l’enllumenat i el mobiliari.
Les escales no responen als requeriments actuals, pel que fa a nombre de graons per tram, dimensions
dels graons, amplàries, baranes, etc.
L’arbrat presenta situacions molt diverses: hi ha arbres que mereixen ser conservats, altres que poden
trasplantar-se i d’altres que seria millor substituir-los.
El carrer d’Orà, en el seu tram que voreja la plaça és un cul de sac, com a conseqüència de les
diferències altimètriques que li impossibiliten la continuïtat. La seva funció es limita a procurar l’accés a
algun garatge i, fonamentalment, a ser una bossa d’aparcament en l’àmbit espaial de la plaça.

1.2.4.3.

La placeta

La placeta salva un desacord altimètric de més de 8 metres en el lloc on ara hi ha l’escala. Té la
configuració d’un talús arbrat i com a disfuncions més importants es poden assenyalar: el dèficit
d’accessibilitat als habitatges que tenen l’accés per l’alineació de façana a sud, als que s’accedeix
únicament per replans de les escales; la dificultat de superar-la des dels itineraris que la creuen, ja que
sempre és amb graons i escales amb problemes similars als assenyalats per a les escales de la plaça; els
seus elements d’urbanització també són insuficients, de poca qualitat i molt deteriorats; l’arbrat
requereix un esponjament i l’espai, en general, ser més penetrable i utilitzable.

1.2.5.

Diagnòstic sobre els serveis a l’àmbit

En l’àmbit en el que es projecta la intervenció hi ha tots els serveis urbanístics legalment obligatoris, més la
xarxa de distribució de gas i una xarxa de reg a la plaça de La Maurina, però la seva implantació és, en
alguns casos, deficient, en major o menor grau, segons del servei que es tracti.
Xarxa de clavegueram
És una xarxa completa, de canonades de formigó de diàmetre Ø 50 cm, i respon a un esquema de xarxa
unitària, com a la resta de la ciutat consolidada que no correspon a processos d’urbanització dels darrers
anys.
La zona en la que se situa l’àmbit del projecte configura una conca urbana menor, l’aiguafons de la qual
travessa la plaça de La Maurina de nord a sud i segueix pel passatge d’Orà. Antigament, hi havia hagut
en aquesta traça, justament, el reg de desguàs natural del territori.
La seva gestió la fa directament l’ajuntament, a través dels seus propis serveis tècnics.
Xarxa de subministrament d’aigua potable
La xarxa existent abasta la totalitat del servei necessari, amb un total de 1.169,50 metres de canonades
de les característiques que s’indiquen en el següent quadre:
Pe

Pe

Fibroc.

Fibroc.

Fibroc.

Fosa

Fosa

1 ½"

2"

Ø 50

Ø 60

Ø 100

Ø 60

Ø 100

C. Franc Comtat

--

--

239,00

185,50

316,50

22,00

119,50

882,50

C. Felip II

--

78,00

55,00

76,00

--

--

--

209,00

24,00

--

--

--

--

54,00

--

24,00

78,00

294,00

261,50

316,50

76,00

119,50

1.169,50

2,05%

6,67%

25,14%

22,36%

27,06%

6,50%

10,22%

100,00%

C. Orà
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La planificació de la xarxa d’aigua potable d’Aigües de Terrassa, que és la companyia subministradora,
preveu la substitució de totes les canonades de fibrociment que no s’ajusten a la normativa vigent, per
causa del risc que comporta aquest material per a la salut.
Tota la xarxa existent de fibrociment, per tant, s’ha de considerar com a deficient i representa el 75% de
la xarxa total.
Xarxa de subministrament d’energia elèctrica
La xarxa existent abasta, també, la totalitat del servei necessari, però la seva implantació presenta
nombroses deficiències. És fonamentalment aèria, grapada a façanes en nombrosos trams, però també
exempta, sobre suports, en altres trams.
En molts casos els suports són pals de fusta plantats a la vorera de forma totalment incompatible amb la
funcionalitat de la mateixa. Hi ha varis casos en que el pal s’ha plantat per a separar la línia de la façana
per a permetre la substitució de l’edifici preexistent i no s’ha retornat la instal·lació al seu lloc. Hi ha fins
a 17 pals de suport en l’àmbit del projecte.
Tots els creuaments són aeris, són nombrosos i no segueixen cap lògica. La xarxa existent és el resultat
d’una llarga successió d’actuacions de “tallar i cosir”, amb el consegüent aspecte caòtic del seu conjunt.
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Es tracta d’una xarxa en baixa, soterrada, que discorre per davant de les alineacions de façana de tots
els vials, a excepció del tram del carrer del Franc Comtat, entre els carrers d’Orà i Sant Mateu, costat
ponent, en que els solars tenen l’escomesa per la façana posterior dels mateixos, en el carrer d’Àvila,
fora ja de l’àmbit del projecte.
Les canonades existents les dóna per bones la companyia subministradora, per tant no hem de
considerar que hi hagi deficiències a la xarxa, llevat del traçat erràtic que té la canonada del front de
llevant del mateix tram de carrer indicat en el paràgraf anterior.
Es considera oportú comunicar a la companyia que si té interès en rectificat aquest traçat, o fer
qualsevol altra intervenció, ho faci abans de l’execució de les obres projectades.
Xarxa d’enllumenat públic
La xarxa d’enllumenat ha estat renovada recentment i aporta una prestació acceptable, és de braços
murals subjectats a façanes en les alineacions a vial i mitjançant columnes de gran alçada i projectors a
la plaça. Tots els creuaments, a les cruïlles, són aeris. Amb tot, les seves deficiències importants es
generaran per la no adequació funcional a les cruïlles, en les que es posarà arbrat i es reurbanitzaran
prioritzant la significació de l’enclau per al vianant, i a la plaça, que es reurbanitza íntegrament.

Les deficiències són, doncs, d’implantació, no tant d’inadequació tècnica de les línies.
La companyia titular del servei és ENDESA.
Xarxa de telecomunicacions
La xarxa existent de telecomunicacions es redueix a la xarxa de telefonia fixa, de la companyia
Telefònica. És una xarxa fonamentalment aèria, grapada a façanes, en la que com a deficiències
principals s’ha d’assenyalar:
- L’existència d’alguns passos aeris travessant la vialitat.
- La pròpia condició d’aèria de tota la xarxa.
Els passos aeris que existeixen i que suposen un impacte negatiu sobre la qualitat de l’espai públic i el
paisatge urbà són:
−

Cruïlla Franc Comtat / Velázquez, entre les façanes de les cases núm. 157 del primer i núm. 123 del
segon.

−

Carrer Franc Comtat, entre les façanes de les cases núm. 169 i 176 B.

−

Cruïlla Franc Comtat / Sant Mateu, entre les façanes de les cases núm. 173 del primer i 96 del segon.

−

Cruïlla Franc Comtat / Orà, entre les façanes de les cases núm. 25 i 4 del segon.

−

Carrer Franc Comtat, entre la façana de la casa núm. 223 i la caixa existent al talús.

−

Carrer Franc Comtat, entre les façanes de les cases núm. 246 i 275.

−

Carrer Franc Comtat, entre les façanes de les cases núm. 252 i 287.

−

Cruïlla Felip II / Orà, entre les façanes de les cases núm. 12 del primer i 1 del segon.

Total, 8 intervencions aconsellables.
Xarxa de gas
Existeix, implantada a la totalitat de l’àmbit del projecte, la xarxa de distribució de gas natural, de la
companyia GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A.
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1.3.

Descripció del projecte

1.3.1.4.

1.3.1.

Descripció de l’actuació projectada als vials

1.3.1.1.

Criteris generals de la intervenció

És el servei sobre el que es fa una actuació més notòria i contundent perquè, com s’ha dit anteriorment, és
el que presenta una implantació més deficient i desendreçada, amb totes les línies aèries, molts
creuaments aeris de tota condició i nombrosos pals, generalment de fusta, plantats a les voreres.

Sota el concepte general de millorar la urbanització, els criteris amb els que s’intervé són:
Renovar la pavimentació, amb l’objectiu d’actualitzar les prestacions a la circulació dels vianants,
facilitant-la i prioritzant-la, i a la circulació dels vehicles, confinant-la, aportant-hi seguretat i ordenant
els aparcaments.
Completar i renovar, si s’escau, la implantació dels serveis: adequació del sistema de drenatge de l’espai
públic, substitució de les canonades de fibrociment de la xarxa d’aigua potable, soterrament de la xarxa
de distribució d’energia elèctrica, soterrament dels creuaments aeris de la xarxa de telefonia,
implantació d’una xarxa de fibra òptica i renovació de part de la xarxa d’enllumenat públic.
Dotar d’arbrat els carrers.
Senyalitzar en funció de la nova ordenació de l’espai públic i la circulació.
Equipar amb mobiliari urbà.

1.3.1.2.

Xarxa de clavegueram

Per una part, es proposa el desviament d’un tram de la canonada que travessa la plaça de La Maurina,
seguint el peu del talús, per tal de que no resulti afectat per la fonamentació d’un mur de contenció que
acompanya el nou edifici d’equipament cívic.

Xarxa de subministrament d’energia elèctrica

Es proposa soterrar la totalitat de la xarxa de distribució i mantenir la xarxa d’accés a les escomeses,
grapada a les façanes, per tal de no afectar a les mateixes (escomeses) i evitar la necessitat que es crearia,
altrament, de renovar-les, amb els conseqüents perjudicis als usuaris, de caràcter econòmic i de
modificació de les instal·lacions particulars.
L’enllaç entre les dues línies, la soterrada i la de façana es farà mitjançant un sistema de connexions
verticals adossades a façana i entubades amb canonada d’acer, caixes i armaris de regulació urbana.
El projecte inclou la major part dels treballs a executar pel contractista adjudicatari de l’obra, restant al
marge aquells que necessàriament haurà de realitzar la companyia subministradora. L’import d’aquests
darrers, però, s’han previst econòmicament per tal de tenir cobertura financera amb les partides
pressupostàries reservades a l’execució d’aquest projecte, per les respectives Administracions.

1.3.1.5.

Xarxa de telecomunicacions

El projecte incorpora el soterrament dels creuaments aeris existents de línies de la companyia “Telefònica”,
mitjançant la construcció de les corresponents canalitzacions soterrades, d’acord amb les instruccions
tècniques de la pròpia companyia. S’haurà de convenir amb ella el desplaçament de les línies, al seu càrrec,
un cop fetes les canalitzacions. També s’incorpora el desplaçament i reconstrucció de la caixa soterrada,
existent a la cruïlla dels carrers Franc Comtat, Felip II i Gandia, identificada per la companyia com a
interceptor de conductes, i afectada per l’obra de substitució del mur de contenció.

Per altra part, es proposa la renovació de tot el sistema d’embornals, resituant-los d’acord amb els
requeriments funcionals de la nova disposició de vorades als vials i de morfologia en l’ordenació de la plaça.

1.3.1.6.

Així mateix, es resituen o es proposen noves reixes interceptores, reixes de desguàs en alguns parterres
atalussats de major tamany, per evitar l’arrossegament de terres als paviments circulables i canals
superficials de desguàs en línies especialment pensades per a actuar com a drenatge en aquesta forma.

No es preveu cap actuació sobre la xarxa de gas, més enllà de la recol·locació de tapes de tronetes i
pericons per ajustar-les als nous paviments. La companyia subministradora, que ha estat consultada a
l’efecte, no ha manifestat la conveniència de cap actuació.

L’actuació comportarà la construcció d’alguns pous de registre nous.

1.3.1.3.

Xarxa de subministrament d’aigua

En aquesta xarxa, que actualment existeix completa i ben implantada, l’actuació que es projecta consisteix
en substituir la totalitat de les canonades de fibrociment per canonades de fosa. Com s’ha dit anteriorment,
en l’apartat 1.2.5 d’aquesta memòria, les canonades a substituir són de Ø 50, 60 i 100 mm, sumen un total
de 872 m i suposen el 74,56% de la xarxa existent. Les canonades de substitució seran de fosa, de Ø 60 i
100 mm.
La substitució de les canonades comporta la substitució de les vàlvules de pas i accessoris, en general, i la
reconnexió de les escomeses. Per altra part, la reurbanització integra dels vials comporta, alhora, la
recol·locació de les portelles de les escomeses existents a vorera.
La substitució de les canonades i accessoris es preveu amb càrrec econòmic al present projecte, pel que es
refereix a l’obra civil d’obrir i tancar rases. El subministrament i instal·lació del material anirà a càrrec
d’Aigües de Terrassa, empresa que gestiona el servei.

1.3.1.7.

Xarxa de gas

Xarxa d’enllumenat públic

En aquest servei s’hi intervé, fonamentalment, per condicionar aquelles parts de la instal·lació existent a les
noves propostes funcionals i d’ordenació de l’espai públic. Així, es renova l’enllumenat de les cruïlles del
carrer Franc Comtat, de la plaça i de la placeta. L’enllumenat de braços murals de la façana del carrer Felip
II a la plaça també es renova, ja que la implantació d’arbrat a la vorera requereix una nova formulació de la
prestació.
En general, els trams entre cruïlles de la vialitat mantenen els elements d’enllumenat existent, tot i que
alguns es resituen per a donar la major coherència possible al conjunt del que es conserva i el que es
renova.
Els elements de nova implantació a les cruïlles, fonamentalment, són columnes de planxa d’acer,
cilíndriques, de doble diàmetre i collarí, de 4 m d’alçària, llumenera simètrica, tipus lira i làmpada de 35 W.
La xarxa d’alimentació dels nous elements serà soterrada i canalitzada. A les zones (cruïlles) on s’instal·len
nous elements es retiren els braços murals.

La xarxa de subministrament d’aigua es completarà amb el sistema d’hidrants que prescriu la normativa
vigent, dels quals se’n han previst quatre.
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El projecte dóna compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.
Les línies dels nous circuïts es connectaran a les existents en els punts que s’indiquen als plànols i es
reformaran i ampliaran els quadres de protecció i connexions existents.

1.3.1.8.

Paviments

En l’àmbit de sistema viari, la intervenció en els paviments s’ha projectat amb l’objectiu de:
Renovar els paviments, en molts casos com a actuació necessària després d’haver renovat o soterrat
serveis urbanístics.
Ampliar la superfície de paviment destinada al vianant, reduint la destinada a circulació de vehicles i
aparcament, sense perdre prestacions de circulació. Aquesta, es racionalitza i confina amb els
dimensionats escaients. El nombre de places d’aparcament en el conjunt de l’àmbit es redueix,
aproximadament, a 2/3 parts dels actualment existents.
Rectificar, en el possible, pendents, rasants, seccions transversals, etc.
Els paviments a utilitzar en la reurbanització dels vials són:
Vorades de pedra granítica, rigola de rajola hidràulica blanca, guals per a vianants, de disposició recta i
corba, amb lloses granítiques i peces especials de capçalera del mateix material, paviment de panot de
morter de ciment, paviment d’aglomerat asfàltic en calent, enrasat a vorera i confinat amb vorada tauló
de 20x8 cm, escossells de peça prefabricada de formigó, escossells de xapa d’acer galvanitzat de 10 mm
de gruix, paviment de formigó porós drenant, colorejat o no, segons els casos, a escossells, paviment de
llambordins de formigó, de forma rectangular de 10x10x6 cm, vorada de xapa d’acer galvanitzat a
parterres, en els xamfrans amb problemes de desnivell, graons de formigó prefabricat, a escales en
vorera, paviment de panot amb relleu tàctil, direccional o de botonera, als llocs adequats per a la
senyalització de les incidències en l’itinerari, paviment d’aglomerat asfàltic en calent, a calçades.

1.3.1.9.

Arbrat

S’ha optat per mantenir una secció tipus, als vials, similar a l’existent, tot i haver de reconstruir les voreres
en la seva totalitat, ateses les actuacions en serveis soterrats i el canvi de vorades, per tal de no perdre
places d’aparcament al viari en un àmbit en que la majoria de construccions són antigues i amb poca
dotació de places d’aparcament en l’interior dels propis edificis.
Això ha comportat que no es podessin disposar arbres a les voreres, per no tenir l’amplària mínima
necessària (resulten de 2,15 m, aproximadament). S’han projectat, per tant, uns conjunts arbrats a les
cruïlles, que de forma seqüenciada i més o menys equidistant ofereixen, conjuntament amb les
característiques de l’ordenació de les mateixes que es desprèn de la disposició dels paviments, uns àmbits
de qualitat funcional i qualitat paisatgística prou propers per canviar la imatge del carrer.
Aquests conjunts arbrats es proposen combinant quatre espècies, de les que en un mateix conjunt només
n’hi ha dos o tres, adquirint, així, el conjunt del carrer, el valor d’una controlada varietat. Els arbres que es
proposen són:
Freixe de flor (Fraxinus ornus).
Til·ler (Tilia tomentosa).
Prunera de fulla vermella (Prunus cerasifera nigra).
Liquidambar (Liquidambar styraciflua).
Lledoner (Celtis australis).
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Proporcionen combinació de colors, tamanys i formes, essent tots els arbres propis del clima temperat.
Els lledoners, en general, seran exemplars trasplantats de la plaça i que avui ocupen una disposició
incompatible amb el projecte, ja que s’ha d’eixamplar el carrer del Franc Comtat en el seu pas per la plaça i
els exemplars existents restarien en cota excessivament baixa i fora d’alineació.
Complementàriament, en els parterres que es projecten en els dos xamfrans de pendent excessiva, a la
cruïlla Franc Comtat / Sant Mateu, es proposa una planta entapissant amb un volum contingut:
Sense nom comú, Sagina subulata.
Els arbres es plantaran tots de 20-25 cm de circumferència de tronc, amidada a l’alçària d’1 metre, amb
tutor. Disposaran de xarxa de reg per degoteig que es descriurà en l’apartat corresponent a la plaça.

1.3.1.10. Mobiliari, senyalització i proteccions
Mobiliari: Consisteix amb seients, papereres i algunes pilones.
Els seients se situen a les cruïlles i enclaus assimilables, en que es millora la qualitat de l’espai, de
l’enllumenat i en el que es disposa arbrat.
Són bancs de 175 cm i cadires de 55 cm de llargària, respectivament, de llistons de fusta tractada, amb
potes i braços de fosa de ferro pintada, tipus “Mota” de DAE i seients cilíndrics de formigó de 40 cm
d’alçària i 115 i 60 cm de diàmetre, polits, abrillantats i hidrofugats, tipus “Roc” d’Escofet.
Les papereres proposades són trabucables, circulars, de diàmetre 400 mm, de planxa d’acer perforada,
estructura de suport de tub d’acer. Se’n disposen a les cruïlles i enclaus assimilables, de forma que se’n
trobi alguna en qualsevol dels itineraris possibles.
De pilones se’n proposen poques, per restringir la “invasió” incontrolada de l’espai destinat a vianants en
punts on l’accés a vehicles ha de coexistir de tota manera per a accedir a garatges i a habitatges en cas de
serveis. Són cilíndriques, del tipus “Hospitalet” de FDB, amb collarí d’acer inoxidable.
Senyalització: Bàsicament per a la circulació de vehicles, consisteix en senyalització horitzontal i vertical.
L’horitzontal, amb pintura blanca reflectora amb microesferes de vidre, assenyala, bàsicament, els passos
de vianants amb les seves ratlles travesseres d’aturada i les places d’aparcament a les bandes laterals de la
calçada de circulació.
La vertical, consistirà amb les plaques triangulars, circulars i rectangulars necessàries per a regular els
sentits de circulació, els advertiments de passos de vianants, la regulació de la càrrega i descàrrega, etc.
Totes les plaques es col·locaran sobre suports propis de tub d’acer, evitant, en tots els cassos, la utilització,
per a aquesta funció, de columnes de l’enllumenat o altres elements urbans.
Proteccions: Baranes i passamans, necessaris, en alguns cassos, per la presència de forts desnivells laterals
o en el sentit de la marxa. Es preveuen baranes:
En el cul de sac de l’extrem sud del carrer Franc Comtat, en el que hi ha un mur, una escala i una rampa
per “pujar” a la vorera de la ronda de Ponent.
En la coronació del mur que intercepta el carrer de Felip II, a l’extrem nord de la plaça de la Maurina,
des de la placeta de desembarcament superior de l’ascensor a l’extrem nord del mur, en el carrer del
Franc Comtat, passada ja la intersecció del carrer de Felip II.
En escales situades en punts de les voreres de fort pendent, com dos xamfrans de la cruïlla Franc
Comtat / Sant Mateu o la cruïlla Franc Comtat / Osca.
En escales situades a voreres, que permeten l’accés a portals d’habitatges fora de rasant, com a la cruïlla
Felip II / Gandia o Franc Comtat, entre Sardenya i Felip II.
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Les baranes es preveuen d’acer “corten” o pintat, segons els casos, amb peus ancorats cada metre,
aproximadament, i doble passamà (a dues alçàries) o bé brèndoles, segons sigui la seva funció i
circumstància.
També es preveu un topall per a vehicles, en el sentit de la marxa, al costat dret de la baixada de Franc
Comtat a Felip II, per a evitar el contacte lateral dels vehicles amb el mur de contenció. De tub d’acer
galvanitzat, de Ø 180x3 mm, sobre potes d’ancoratge al paviment.

1.3.2.

Descripció i justificació de l’actuació projectada a la plaça

1.3.2.1.

Ordenació

La proposta d’ordenació de la plaça ve condicionada i dóna resposta, a l’hora, a les següents qüestions més
significatives:
La diferència altimètrica de l’espai a projectar, ja que hi ha una diferència absoluta de cotes entre el seu
punt més alt i el seu punt més baix, de 10,30 m, i una diferència relativa entre dos punts propers, de
8,00 m.
La implantació d’un edifici d’equipament cívic, en el seu sí, que cal que actuí “fent plaça” en lloc de
disgregar-la.
La presència de tres carrers, Franc Comtat, Felip II i Orà, que discorren paral·lels a les alineacions de
façanes que els configuren i que alhora constitueixen el límit visual de l’espai. Els carrers s’integren, així,
a la plaça i la restringeixen, funcionalment, a l’espai interior del triangle viari.
La proposta d’ordenació de la plaça interacciona, així, amb la proposta arquitectònica de l’edifici
(emplaçament, volumetria, accessos, llenguatge arquitectònic, etc.), tot i que aquesta es descriurà més
detalladament i de forma específica en un apartat posterior d’aquesta memòria.
Un element singular de la proposta conjunta, és el pla inclinat que uneix la zona nord de la plataforma
inferior de la plaça amb la cruïlla Franc Comtat / Orà. Part d’aquest pla inclinat discorre per damunt de la
planta baixa de l’equipament i genera els següents efectes:
Incorpora part de la coberta de l’edifici a l’espai plaça.
Genera un accés còmode a la planta intermèdia que esdevé d’aquesta manera la planta principal.
Recrea l’actual vial que salva en diagonal el talús, que no deixa de ser una formulació lògica d’ascensió
en ziga-zaga, però de forma, funcionalment, més adequada i restringida als vianants.
Incorpora una superfície de gespa, inclinada, d’interessant valor paisatgístic i funcional, en tractar-se,
també, de part de la coberta de la planta baixa de l’equipament.
A més d’aquest element singular, la plaça es configura pel tractament del talús a cada costat de l’edifici i pel
tractament de l’espai pla de la plataforma inferior, més una referència especial a l’ascensor i la placeta de
desembarcament superior del mateix.
El talús, al sud de l’edifici coincideix amb les escales del carrer Orà, que es reformulen per maclar-les amb el
pla inclinat citat anteriorment i millorar-ne la qualitat. En general, disminueix la superfície pavimentada en
eliminar-se el doble tram en paral·lel i es millora la qualitat d’uns parterres disposats en feixes que les
acompanyen.

Fotografia de la maqueta elaborada en fase d’estudis previs.

Al nord de l’edifici, el talús adquireix una morfologia més naturalitzada, s’hi conserven alguns arbres de bon
tamany i s’hi planta una roureda amb arbusts a la part inferior, de menys pendent. S’hi encaixen dues
escales de sentits de circulació contraposats: una discorre pel talús, entre arbres, com a itinerari alternatiu
a l’ascensor, l’altra es configura com la continuació de la vorera de Felip II, reforçant l’itinerari de seguiment
rectilini del dit carrer.
La plataforma inferior conté un conjunt d’elements que configuren subespais funcionals específics, sense
que es perdi la percepció de continuïtat i de plaça gran. L’espai central, pla i lliure, constitueix l’àmbit
d’activitats de concentració a l’aire lliure, i el gran “foyer” exterior de l’equipament, ja que el taló de fons
d’aquest espai el constitueix el gran porxo de la façana de planta baixa de l’edifici.
Una graderia molt suau abriga aquest espai pel nord i per l’est, generant-li acolliment i separació respecte
al vial de Felip II.
Al costat sud s’hi disposen unes grans jardineres que confinen, alternativament, dos espais de jocs
d’infants, amb àmbits d’estada i seients per a adults que els acompanyin, i que constitueixen llocs d’estar i
de relació en àmbits reduïts i confortables, a l’ombra d’arbres.
A continuació, cap al sud, l’actual carrer d’Orà s’incorpora a la plaça, amb continuïtat de tractament
superficial, amb arbrat i amb mobiliari urbà, disposats de tal manera que sense desmerèixer aquesta
incorporació, segueix suggerint l’itinerari del carrer i permeten l’accés rodat als garatges existents i
impossibilitant, però, l’aparcament.
El carrer de Felip II conserva el tràfec rodat i una faixa d’aparcament en cordó al costat de les cases, però la
no limitació de l’amplària permet voreres àmplies a cada costat, amb arbrat d’alineació. El resultat és la
seva millora qualitativa i la incorporació a la continuïtat conceptual de la plaça.
Cap a l’extrem nord de la plataforma inferior de la plaça es configura un espai lliure en el que desembarca
el pla inclinat, abans descrit, l’accés a l’ascensor i a les escales i una possible localització d’una parada de
bus urbà, si s’estableix una línia que passi pel que pretén ser el centre del barri. L’ascensor exterior es
projecta com a millora qualitativa notable d’accessibilitat en els itineraris urbans que creuen la plaça.

Document I. Memòria i annexes
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El seu desembarcament superior, mitjançant una passera pont a la placeta, addicionada al carrer Franc
Comtat, constitueix un interessant lloc d’estada i d’observació de la plaça, alhora que posa en relació els
nivells superior i inferior de la mateixa. Aquesta placeta és també una part de la coberta de l’edifici,
concretament de la coberta de la planta 1a que sobresurt de la projecció de la planta 2a.
Finalment, caldrà tancar la descripció de la plaça que es proposa tornant al pla inclinat citat a l’inici. Aquest
espai constitueix un vial de vianants en rampa suau a la meitat de la qual hi ha l’accés a l’equipament. Fins
a arribar-hi, part de la seva amplària, de més de 8 metres, s’utilitza per formalitzar una successiu d’espais
plans, d’estada i relació, acollidors i de petit format, mitjançant un joc de parterres, paviments de fusta,
arbrat i mobiliari.

Desembre de 2016

Els elements d’enllumenat de la plaça de La Maurina són, a més, específics i diferenciats dels utilitzats al
conjunt d’intervencions a la xarxa viària del barri i entre ells, la continguda en l’àmbit del present projecte.
Es projecten:
Fanals d’acer “corten” de secció rectangular uniforme de 7 m d’alçària, amb dos braços disposats
asimètricament, un a 7 m i l’altre a 5 m, tipus “Bali” de DAE, amb lluminàries incorporades.
Disposats en alineació en els costats contraposats a façanes dels carrers de Felip II i d’Orà.
Fanal similar a l’anterior, d’un sol braç, de 7 m d’alçària a disposar en la vorera del carrer Felip II, abans
del seu entroncament amb el carrer Dom Bosco.
Fanals similars als anteriors, d’un sol braç, de 5 m d’alçària a disposar en la vorera del carrer Franc
Comtat, costat plaça, il·luminant l’arribada de les escales del carrer d’Orà i del passatge inclinat a un
costat de l’equipament, i la placeta de desembarcament de l’ascensor a l’altre costat de l’equipament.
També se’n disposen per enllumenar els itineraris amb escales que salven el talús, a l’extrem nord de la
plaça.
Columna de 10 metres, amb projectors a la cantonada nord oest de l’espai central de la plaça, amb la
funció d’enlluernar aquest espai, la graderia i l’itinerari en rampa que dóna accés a la planta 1a de
l’equipament.

1.3.2.4.

Paviments

En l’espai plaça s’hi utilitzen varis paviments, com a recurs per a donar resposta a requeriments diversos i
com a recurs per a significar espais diversos en entitat, funció, tamany i caràcter. Es projecten:
Paviments de peça de formigó rectangular de tamany i formats diversos, fins i tot de gruixos diversos,
com a tipus més utilitzat en el conjunt de la plaça, però diferenciant les especificitats de cada espai
mitjançant un format més personalitzat. Així es proposa:

Fotografia de la maqueta elaborada en fase d’estudis previs.

1.3.2.2.

Llambordins de formigó de 10x20x6 cm, tipus “Terana six”, color, a la faixa central del carrer Orà, al
davant de la planta baixa de l’equipament i la seva continuació pel costat de les grades.

−

Peces de 12, 16 o 24 x 5 cm de gruix, tipus “Terana”, color, a la vorera del carrer Felip II en el tram de
la plaça i en el costat d’aquesta, faixa del carrer Orà al costat de les façanes de les cases, pla inclinat
que puja per davant de l’equipament.

−

Peces de 60x40x5 cm, tipus “Vulcano”, color, de Breinco, a la graderia del centre de la plaça, a la faixa
del carrer Orà situada al costat de les àrees dels jocs d’infants i espai del que arrenquen les escales que
pugen al carrer Dom Bosco. inferior placeta.

−

Paviment de sauló compactat, de 10 cm de gruix, a l’espai central de la plaça.

−

Paviment de formigó ratllat i colorejat a àmbit d’estar complementari de la faixa ocupada per les àrees
de jocs infantils i jardineres. Paviment de formigó ratllat sense colorejar a la placeta de desembarc
superior de l’ascensor.

−

Paviment de llistons de fusta tractada a l’autoclau, a àrees d’estar, d’encontre i de relació (salonets a la
rampa d’accés a l’equipament cívic i passera de desembarcament superior de l’ascensor).

−

Paviment esmorteïdor d’aglomerat sintètic, multicapa, a àrees de jocs d’infants.

−

Escossells rectangulars de peces de formigó i circulars de xapa d’acer galvanitzada, de dimensions
diverses.

Serveis afectats

Com a tals serveis afectats hem de mencionar una canonada del clavegueram que s’ha de desviar, en el
centre de la plaça, per tal de retirar-la de sota construccions pesants, i la caixa de connexions telefòniques
situada al talús, enfront del carrer de Gandia, afectada pel desplaçament del mur en aquest punt. Altres
serveis, com l’enllumenat o el sistema de drenatge, s’han de conceptuar més com a substitució integral o
parcial que com a servei afectat.

1.3.2.3.

−

Enllumenat públic

Tot l’enllumenat públic de la plaça s’ha de renovar, com una conseqüència inevitable del redisseny de la
mateixa. Amb la renovació es cerca, també, la disposició d’elements de major qualitat, d’acord amb la
millora general del lloc, millor rendiment o eficiència energètica i l’adequació funcional, tenint en compte
l’especialització dels espais i la implantació d’arbrat en disposició diferent a l’existent actualment.
S’elimina, per tant, el sistema de fanals murals a les façanes de Felip II i d’Orà i les columnes Prim, columnes
de gran alçada amb projectors, com a sistema generalitzat a l’espai central de la plaça.

Document I. Memòria i annexes
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−

Paviment interior d’escossells, multicapa, drenant, per donar compliment al Reial Decret 505/2007, de
condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

També formant roureda, amb distribució irregular naturalitzada, a la placeta, protagonitzada igualment
per un talús i entre els quals discorreran els passos i rampes d’accés als habitatges. En aquest àmbit s’hi
conserven tres exemplars de l’arbrat existent.

−

Xapa d’acer “corten” formant les contrapetges de la graderia que envolta l’espai central.

−

Esglaons de peces prefabricades de formigó, gris, a les escales que donen continuïtat a la vorera de
panot de Felip II i de color a les escales que donen continuïtat al carrer d’Orà i a la placeta, en
concordança amb el paviment del que arranquen.

Lledoners (Celtis australis), que es trasplanten al carrer de Felip II, en el seu tram de plaça, formant
alineació de vial en el costat d’aquest corresponent a la mateixa i que acompanyaran els tres exemplars
que, sense formar alineació, romanen propers. Així mateix, formant alineació de vial al carrer de Franc
Comtat, tram de la plaça, costat de l’equipament.

−

Esglaons de taulons de fusta massissa tropical, en escala i replans d’accés alternatiu a l’ascensor.

−

Panot gris amb relleu, de nou pastilles, a les voreres del carrer del Franc Comtat, en el seu tram de
plaça, excepte la que s’addiciona a la placeta de desembarcament superior de l’ascensor i a la vorera
del carrer de Felip II, costat cases.

−

Paviment de panot o de peces de formigó colorejat “Terana”, amb relleu direccional o de tacs, per a
indicacions tàctils d’incidències, d’acord amb el Reial Decret 505/2007, de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.

Liquidàmbars (Liquidambar styraciflua), formant alineació de vial al carrer Felip II, costat de les cases, i
formant alineació enfront de la façana de cases del carrer d’Orà i seguint la directriu d’aquell carrer. Són
arbres de desenvolupament vertical, no columnari, que es proposa ser un primer pla paisatgístic que
filtri les façanes existents sense tapar totalment les vistes des de les pròpies cases. Tenen, també, per
objecte ocupar, en el carrer d’Orà, un espai que hom vol sostreure a l’aparcament irregular, tota vegada
que l’existència de garatges obliga a deixar un pas franc.
Freixe de flor (Fraxinus ornus), formant uns conjunts d’abric i ombra a les àrees d’acompanyament dels
jocs d’infants, al costat i en contrast amb el volum important de desenvolupament vertical de l’àlber
existent, que se situa enmig d’aquesta àrea.
Un freixe de flor en cada un dels salonets projectats al pla inclinat de davant de l’equipament.

1.3.2.5.

Ascensor

En el punt de la plaça on es manifesta més radicalment el canvi de cotes, amb una diferència de fins a 8 m,
aproximadament davant de la cantonada dels carrers del Franc Comtat / Sardenya, s’ha projectat la
instal·lació d’un ascensor exterior per als itineraris públics que han de salvar el desnivell entre el carrer del
Franc Comtat i la plataforma inferior de la plaça.
L’ascensor, per a 8 persones, tot i ser exempt, resta associat arquitectònicament a l’edifici d’equipament i
té envidrades dues de les seves quatre cares, tant la cabina com la caixa recinte.

1.3.2.6.

Arbrat i jardineria

Aquest és un element cabdal en una plaça i la seva selecció i col·locació un exercici projectual a realitzar
amb tanta o més cura que la dels elements arquitectònics o els paviments.

Dos freixes de flor formant grup a la cantonada Felip II / Gandia.
Xicrandes (Jacaranda mimosifolia), situades aleatòriament a la graderia més ampla (cada esglaó té una
estesa de 2,40 m, donant acolliment a alguns bancs que se situen al seu redós.
Xiprers (Cupresus sempervirents), formant un grup de dos o tres exemplars al davant de la façana de
l’equipament, en el seu cos més proper a l’ascensor exterior, i un altre grup de tres exemplars en el
parterre triangular, situat en el tram de connexió dels carrers Felip II i Franc Comtat.
La jardineria de la plaça es completa amb els següents elements:
Ginebra, varietat (Juniperus chinensis “pfitzeriana”), a la part baixa del talús amb roureda i al parterre
del costat de l’ascensor.
Ginebra, varietat (Juniperus chinensis “pfitzeriana aurea”), a la part baixa del talús amb roureda,
acompanyant l’anterior.

La plaça de La Maurina té actualment una quantitat d’arbrat no despreciable, però que se situa,
majoritàriament, al talús.

Ginebra, varietat (Juniperus chinensis “pfitzeriana glauca”), a la jardinera superior de les escales del
carrer d’Orà i a l’extrem inferior del talús de la placeta.

La major part s’haurà de talar perquè s’hi ha de construir l’equipament. A més, hi ha molts pins que no és
un arbre de coexistència fàcil amb l’entorn urbà, per la poca capacitat de consolidar talús, en el que
constitueixen més un factor de risc que de seguretat en front de grans ventades o de pluges persistents que
estoven el sòl, i també per la molta capacitat de malmetre paviments.

Cotoneàster (Cotoneàster horizontalis) al parterre atalussat d’arribada de la plaça, a la cruïlla Franc
Comtat / Orà i a les jardineres inferiors de l’escala que, en aquest punt, baixa a la plaça.

En el vial que baixa en diagonal pel talús hi ha 16 lledoners que es poden trasplantar a la mateixa plaça. Per
altra part, es proposa conservar en el seu lloc altres arbres adults: dos pins pinyers al talús, l’alber que hi ha
al costat del carrer d’Orà i tres lledoners més a la part nord de la plaça, prop del carrer de Felip II. Així
mateix, es conservaran tres oms i un xiprer a la placeta en la que, a més, s’hi trasplantarà, modificant la
localització dins de la mateixa, un teix.
La proposta d’arbrat del projecte és la següent:
Roures (Quercus pubescens), de distribució irregular sobre les plataformes o terrasses conformades en
el talús alternativament en faixes de mur verd reforçat en la zona del mateix, confrontada al carrer de
Sardenya, formant roureda naturalitzada i acompanyant els dos pins pinyers que s’hi mantenen.
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Bambú (bambuseae), disposat linealment, tapant i protegint parts baixes de parets testeres de formigó.
Espígol (Lavandula latifolia), disposat en plantació regular a jardineres parterres de la zona de jocs
d’infants i d’estar, i de la rampa ascendent de davant de l’equipament.
Romaní (rosmarinus officinalis), en els mateixos llocs que l’espígol, ocupant jardineres senceres alternes.
Gespa a la coberta de la planta baixa que acompanya la rampa inclinada.
Eura, entapissant alguns talussos.
Tota la superfície de parterres i talussos no ocupada per les plantes descrites, es preveu recoberta
superficialment amb manta orgànica de jute, antiherba, i roldó d’escorça de pi.
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1.3.2.7.

Xarxa de reg

S’ha projectat una xarxa de reg completa i autònoma de la xarxa d’aigua potable, amb un únic punt de
connexió, a través del qual s’abasteix. D’aquesta manera serà possible, en el futur, abastir el reg amb
qualsevol altra font d’aigua no depurada (pou, pluja, etc.).
S’ha definit un únic sistema de reg, per degoteig, més un sistema complementari, d’aspersió, en una
superfície de gespa amb pendent.
Les raons d’aquesta opció única són:

Desembre de 2016

1.3.3.

Descripció i justificació de l’equipament projectat

1.3.3.1.

Descripció general de l’edifici

El requeriment principal en la concepció de l’edifici ha estat la integració del mateix en l’espai públic, sense
que aquest, i concretament la plaça, aparegués com a disminuïda o disgregada. El projecte redactat creiem
que ho aconsegueix amb escreix, ja que genera sinergia positiva per a ambdós elements: La plaça surt
reforçada amb la presència de l’edifici i aquest s’enriqueix amb la seva relació múltiple amb l’espai que
l’envolta.

L’estalvi d’aigua.
La possibilitat d’utilitzar aigües no depurades.
La dimensió mitjana i petita i la disposició semi elevada de les jardineres parterre.
El fort pendent dels talussos, pels que convé que no corri l’aigua superficialment i a diari, car produiria
erosions excessives.
El sistema de reg per degoteig projectat es connecta a la xarxa d’aigua potable a l’extrem de la plaça
corresponent a la cantonada Franc Comtat / Orà. Tot el sistema de reg s’instal·larà seguint les prescripcions
tècniques i amb els accessoris assenyalats pels serveis municipals corresponents.
La xarxa de reg abasta la plaça, la placeta i l’arbrat viari dels carrers de l’àmbit del projecte.

1.3.2.8.

Mobiliari i equip

A la plaça de La Maurina s’hi han previst elements de mobiliari iguals als ressenyats per als carrers (bancs,
cadires, papereres i pilones), més els següents:
Banc continu de llistons de fusta massissa, sense respatller, de 800 cm de llargària, amb suport d’acer
galvanitzat.
Font exterior de cos rectangular, de 30x15 cm, de fosa de ferro, amb aixeta de polsador de fosa de
llautó, d'1'', de 120 cm d'alçària amb una reixa de desguàs igualment de fosa dúctil i marc d'acer
galvanitzat, model ''Atlàntida'' de Santa & Cole.
Elements per a l’àrea de jocs d’infants:
Tobogan independent de 1,8 m d'alçada, model KPL303-0911 de la casa KOMPAN, muntat ancorat a
terreny tou amb daus de formigó.
Conjunt de gronxadors format per:
- Estructura per a gronxadors de fusta de pi i acer galvanitzat, alçada 2,5 m i llargària 5,40 m, amb 6
potes i peus d'acer de 90 cm de llargària per ancoratge en sols tous, model SW903301-0902 de la
casa KOMPAN, muntada i ancorada al terreny amb daus de formigó de 30x30x30 cm.
- Seient niu per a gronxador, D120cm, cadenes d'acer inoxidable, model SW990061-00 DE KOMPAN,
muntat.
- Seient clàssic per a gronxador, cadenes d'acer inoxidable, model SW990011-00 de KOMPAN, muntat.
Balancí de 4 places de fusta de pi i acer galvanitzat amb amortidors de rodes neumàtiques, model
KPL118-0601de la casa KOMPAN, muntat i ancorat a terreny tou amb dau de formigó de 30x30x30 cm.
Complementàriament, un dels recintes de jocs d’infants s’ha previst encercla’l amb tanca metàl·lica, segons
model adoptat i indicat per l’Ajuntament, de 60 cm d'alçada sobre rasant, formada per tubs d'acer de
D42mm i gruix 2mm, corbats, amb radi de corbatura de 30 cm, col·locats encastats en fonamentació de
formigó.
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L’edifici té tres plantes i es proposa adossat al talús, amb una volumetria complexa que l’integra al terreny,
sense deixar que des de cap punt es manifesti la totalitat del seu volum. Les tres plantes no són iguals ni es
corresponen en projecció vertical.
Dels 693 m2 de coberta, un 37,5% correspon a la planta més alta i la resta en proporcions del 16,7% i del
45,7% correspon a les plantes intermèdia i baixa, respectivament, i ambdues la incorporen com a espai
públic perfectament integrat. El resultat és un edifici en part soterrat i en part emergit, que minimitza la
seva presència i aporta espais d’alt valor funcional i paisatgístic.
El pla inclinat al que hem fet referència en descriure la plaça, allunya la façana de la planta baixa de la
façana de les plantes 1 i 2, de manera que no se’ns arriba a manifestar en cap moment com un volum de
tres plantes.
La planta 2 obre façana, al seu torn, al carrer Franc Comtat i a la placeta de desembarcament de l’ascensor,
amb una alçària continguda i una alineació que es plega i recula. L’impacte en aquest tram de carrer que
mai no ha tingut un volum edificat en aquest costat és, així, mínim.
Les façanes principals, a est i a oest, s’obren visualment i funcionalment a tres espais diferents: Al centre de
la plaça la planta baixa, al pla inclinat que uneix el dalt i el baix de la plaça la planta intermèdia o planta 1 i
al carrer Franc Comtat la planta alta o planta 2.
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En la planta 1 s’obre l’accés principal, hi ha el despatx de gestió del centre i la part més important (més
nombrosa) del programa. A la planta baixa s’obre un accés també bo i ben organitzat i s’hi situa el bar i la
gran sala polivalent. A la planta 2 s’hi obre, encara, un tercer possible accés, d’ús més discrecional o
eventual, en funció de les activitats que es realitzin a l’edifici.
El nucli interior de comunicacions verticals, amb ascensor, escala i pati d’escala de notable dimensió se
situa al centre de l’edifici, directament connectat als tres espais vestibulars o àrees de descans i de relació i
als accessos. S’ha procurat una bona relació visual entre plantes i entre els espais vestibulars i l’exterior. A
la planta 2 aquesta relació es produeix a ambdós costats.
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Sala polivalent:
−

1 sala de, almenys, 135 m2.

Bar, amb possibilitat de restaurant, per a 40 persones.
Vestíbuls i àrees de descans.
Serveis higiènics.
Magatzems.
Circulacions.
El programa ha estat complimentat pel projecte que es presenta i s’expressa amb prou concreció en el
quadre de superfícies útils que s’incorpora a l’apartat 1.3.3.6.

1.3.3.3.

Relació amb l’entorn

Aquest aspecte del projecte ha estat suficientment desenvolupat en l’anterior apartat 1.3.3.1 Descripció
general de l’edifici.

1.3.3.4.

Compliment de normes urbanístiques.

Les normes urbanístiques de les que s’ha de verificar el compliment són les que es refereixen a les
condicions d’edificació i ús del solar qualificat com a Sistema d’Equipaments E.6. En el quadre comparatiu
següent s’expressa el correcte compliment dels paràmetres regulats:
Aspecte regulat
Tipus d’ordenació
Alçària màxima
Ocupació màxima
Intensitat neta d’edificació
Sostre màxim
Nombre màxim de plantes
Usos admesos

El tractament de la façana combina els requeriments funcionals de protecció solar i màxima il·luminació
natural, amb la voluntat de significar la representativitat i la qualitat d’un edifici públic que s’ofereix a l’ús
dels veïns. La façana s’ha dotat de profunditat i escala, evitant solucions domèstiques.

1.3.3.5.

Normes
Edificació aïllada o alienació a vial
16,00 m
97%
2
2
2 m st/m sl
2
1.854 m st
B+2
Equipament cívic

Quadres de superfícies de l’edifici

Superfícies construïdes

La localització propera de l’ascensor exterior, amb el desembarcament amb passera aèria sobre la coberta
placeta, li aporta, a l’edifici, interès afegit.

PLANTA +2

262,50 m

2

PLANTA +1

361,30 m

2

1.3.3.2.

PLANTA +0

485,40 m

2

ASCENSOR

5,95 m

Programa

Partint del programa establert en les bases elaborades per a concursar el projecte i de les interlocucions
mantingudes amb els tècnics dels diferents àmbits de gestió municipal implicats, en el decurs de la redacció
del mateix, el programa que enquibeix l’edifici és:

Projecte
Edificació aïllada i alineació a vial
11,70 m i 4,10 m
74,76%
2
2
1,14 m st/m sl
2
1.057,76 m st
B+2
Equipament cívic

TOTAL

2
2

1.115,15 m

Sales per a aules de formació, sales de reunions per a entitats i associacions:
−

8 sales, d’aproximadament 35 m2 de superfície en la majoria dels casos i d’altres dimensions, menors
o majors, en la resta. Una d’aquestes sales, adjacent al despatx d’administració, per a funcions
complementàries d’aquest.

Sales per a despatxos:
−

1 sala per administració.
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Superfícies útils
Planta

+2

+1

S6
S7
S8
Se
Di
V
E
S1
S2
S3
S4
S5
Se
M1
M2
N
Ad
Di1
Di2
V
E
SP

B

+0
Se1
Se2
M
I
V
CL

1.3.3.6.

Espais
SALA 6
SALA 7
SALA 8
SERVEIS HIGIÈNICS
DISTRIBUÏDOR
ESPAI VESTIBULAR
ESCALES
SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
SALA 5
SERVEIS HIGIÈNICS
MAGATZEMS I INSTAL·LACIONS
MAGATZEMS I INSTAL·LACIONS
NETEJA
ADMINISTRACIÓ
DISTRIBUÏDOR
DISTRIBUÏDOR
ESPAI VESTIBULAR I ESCALES
ESCALES
SALA POLIVALENT
MAGATZEM 1
MAGATZEM 2
BAR – ZONA D’ACCÉS PÚBLIC
BAR – ZONA DE BARRA
CUINA
MAGATZEM DE RESIDUS
SERVEIS HIGIÈNICS
SERVEIS HIGIÈNICS
MAGATZEM
INSTAL·LACIONS
ESPAI VESTIBULAR
CLIMATITZACIÓ
TOTAL

Superfície útil
2
37,90 m
2
32,40 m
2
42,65 m
2
6,35 m
2
9,50 m
2
32,00 m
2
9,85 m
2
19,65 m
2
29,20 m
2
29,35 m
2
59,20 m
2
16,20 m
2
7,60 m
2
12,00 m
2
3,85 m
2
6,50 m
2
7,45 m
2
29,30 m
2
4,60 m
2
45,75 m
2
12,80 m
2
135,80 m
2
6,40 m
2
6,00 m
2
58,60 m
2
12,55 m
2
10,00 m
2
3,20 m
2
8,45 m
2
8,55 m
2
12,20 m
2
5,20 m
2
89,85 m
2
29,50 m

Total per planta

170,65 m

2
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L’evacuació, en cas d’emergència es produeix pels accessos descrits i per dues sortides d’emergència
complementàries situades, respectivament, a la sala polivalent de PB i al vestíbul de P2. Totes les sortides
comuniquen directament amb un espai exterior segur.

1.3.4.

Prestacions de l’edifici

1.3.4.1.

Prestacions relacionades amb els requeriments bàsics del CTE

L’edifici projectat proporcionarà les prestacions que li pertoquen segons el CTE i la normativa d’aplicació per
garantir les exigències bàsiques del CTE, en relació als requisits bàsics de la LOE.
Es donarà compliment a les mateixes amb l’aplicació dels documents bàsics corresponents al CTE i d’altres
reglaments i disposicions.
La definició qualitativa, i quantitativa si s’escau, d’aquestes prestacions es farà a l’apartat 3 Compliment del
CTE i d’altre normativa tècnica aplicable.
Requisits bàsics LOE

Condicions

Funcionalitat

Utilització

Segons normativa específica

Accessibilitat

Segons normativa específica

Telecomunicacions

Segons normativa específica

Requisits bàsics LOE
Seguretat
283,45 m

2

Habitabilitat

386,30 m

Exigències bàsiques CTE
Estructural

SE 1 i SE 2

En cas d’Incendi

SI 1 a SI 6

D’utilització

SU 1 a SU 8

Salubritat

HS 1 a HS 5

Estalvi d’energia

HE 1 a HE 5

Protecció del soroll

HR

2

840,40 m

2

Accessos i evacuació.

Es tracta d’un edifici aïllat destinat a l’ús d’equipament cívic de titularitat pública. S’emplaça en un terreny
caracteritzat per forts desnivells i es resol amb tres plantes. La Planta Baixa i la Planta Primera se situen
sobre rasant respecte la façana est i en soterrani respecte la façana oest. La Planta Segona es situa sobre
rasant respecte totes les seves façanes. A efectes de compliment del dB SI, les tres plantes es consideren
sobre rasant, ja que tenen sortida directa a l’exterior.
Els accessos a l’equipament es produeixen per la façana est. A nivell de PB s’hi produeix un accés general i
l’accés al bar. A nivell de P1 s’hi produeix un segon accés general.
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2.

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

2.1.

Urbanització dels vials

2.1.1.

Enderrocs

El projecte contempla l’enderroc, demolició o retirada de totes aquelles preexistències que han de ser
substituïdes, modificades o que no s’ajusten als requeriments de modelació de l’obra projectada. Com a
conseqüència de la nova ordenació proposada als vials, caldrà procedir a:
Desmuntatge de la senyalització vertical existent de tràfic i de cartells informatius i de qualsevol altra
tipus, inclosos suports i fonamentació.
Desmuntatge de part dels elements d’enllumenat, bàsicament, braços murals.
Desmuntatge de baranes metàl·liques.
Enderroc de mur o murets de contenció de formigó armat o en massa, amb compressor manual.
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, delimitant àmbits de demolició
de paviment.
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La resta d’elements i materials seran carregats sobre camió i traslladats al gestor de residus corresponent
en cada cas. Les indicacions concretes, al respecte, es contenen en l’Annex 14 Estudi de gestió de residus de
la construcció, d’aquest projecte.
No s’ha previst la reutilització de materials procedents dels enderrocs en l’execució d’obra d’urbanització,
perquè el volum del material a enderrocar és molt escàs i divers, i el volum de reblerts amb material
adequat, també. Tot plegat no justifica la instal·lació del sistema de trituració necessari.

2.1.2.

Xarxa de clavegueram

Les actuacions a la xarxa de clavegueram mantenen substancialment la xarxa existent i se’n renoven la
quasi totalitat dels embornals. Les determinacions de càlcul de desguàs es refereixen únicament a aquests i
han tingut en compte el període de retorn de 10 anys, preceptiu per a xarxa urbana, i les característiques
de la superfície i pendent de cada tram a desguassar. La superfície màxima resultant per a un embornal
tipus és de 400 m2.
Les canonades de connexió als col·lectors permetran una velocitat de circulació a l’aigua per l’interior de les
mateixes, d’entre 0,5 m/s i 6 m/s.
La xarxa existent és unitària, però l’actuació projectada afecta únicament a la recollida d’aigües pluvials de
la superfície dels vials i la seva conducció fins al col·lector unitari.

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, inclosa la corresponent rigola, amb martell trencador,
muntat sobre retroexcavadora o compressor manual, segons sigui el cas.

Embornals

Demolició del paviment de panot, inclosa capa de morter de subjecció, i demolició de paviment de
panot, inclosa base de formigó, segons els casos.

Els nous embornals es formaran amb caixa de formigó de 70x30x85 cm, sifònica, amb parets de 15 cm de
gruix, sobre solera del mateix gruix i material. Bastiment i reixa batent antirobatori de fosa grisa de
78x34x40 mm i 41 kg de pes, col·locada amb morter mixt 1:2:10.

Demolició de part del paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora i martell trencador.

Demolició dels esglaons d’obra de fàbrica, amb compressor.

Les connexions al col·lector es faran amb tub de polietilè DN 250, de doble capa corrugada exterior i llisa
interior. Les connexions entre trams de tub es faran amb maneguet i l’entroncament a col·lector amb peça
especial de connexió. El tub es col·locarà sobre base de formigó i es revestirà amb aquest material fins a
10 m sobre la generatriu.

Demolició de la majoria dels embornals existents, així com dels interceptors.

Reixes interceptores

Arrencada de bona part de les tapes i marcs existents dels diferents serveis implantats, per ajustar-les a
les rasants dels nous paviments.

De mides diverses, segons el cas, seran de paret de 15 cm de gruix, de formigó HM-20/P/20/l, sobre solera
del mateix material i gruix. El bastiment de 30 cm de llum, de perfil d’acer de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada metre, acabat galvanitzat, col·locat amb morter mixt 1:2:10. La caixa interceptora
tindrà dispositiu sifònic previ al desguàs.

Fresat de capa superficial de part del paviment de mescla bituminosa, de diversos gruixos de fondària,
amb neteja superficial inclosa, per a rebre nova capa de rodadura, modificant rasant.

En el decurs de l’obra, a més, s’hauran de fer els enderrocs següents per part d’empreses distintes al
contractista principal i amb càrrec a altres contractes:
Desmuntatge i retirada d’elements inutilitzats de la xarxa de distribució d’energia elèctrica (pals de
fusta, suports murals metàl·lics, línies, etc.), per part de la companyia subministradora Endesa i com a
part dels treballs que es reserva com a indispensables per part d’ella mateixa.

Les connexions al col·lector es faran amb tub de polietilè de DN 315, de doble capa corrugada exterior i llisa
interior. Les connexions entre trams de tub es faran amb maneguet i l’entroncament a col·lector amb peça
especial de connexió. El tub es col·locarà sobre base de formigó i es revestirà amb aquest material fins a
10 m sobre la generatriu.

Desmuntatge i retirada de canonades de distribució d’aigua potable, de fibrociment, amb els seus
corresponents accessoris, per part d’empresa especialitzada contractada per Aigües de Terrassa,
companyia titular de la xarxa i concessionària del servei.

2.1.3.

L’empresa contractista principal que executi el present projecte, haurà de procurar, en tot cas, la
coordinació necessària amb la resta de treballs com aquests dos que s’han descrit.
Els elements d’enllumenat públic, senyalització o baranes, respecte als quals l’ajuntament manifesti interès
en conservar per a la seva possible reutilització, seran traslladats al magatzem o dipòsit municipal que
s’indiqui a l’efecte.
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Xarxa de subministrament d’aigua potable

La xarxa d’aigua a instal·lar és de substitució de l’existent. S’ha de retirar la canonada de fibrociment de Ø
50, 60 i 100 mm i instal·lar en el seu lloc canonades de fosa de Ø 60 i 100 mm. En els plànols corresponents
U 14 Aigua, s’indiquen els trams de xarxa a retirar i els trams a recol·locar amb indicació dels corresponents
diàmetres.
Les indicacions de tipus de material i dimensionat les ha proporcionat l’empresa Aigües de Terrassa,
concessionària del subministrament. Aquesta empresa n’ha d’executar, a més, el subministrament del
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material a instal·lar, canonada i accessoris i els treballs mecànics de la instal·lació. Per aquest motiu no
s’inclou en aquest projecte la justificació ni el càlcul dels dimensionats.

En aquest estudi previ, s’indiquen tots els materials a utilitzar, les característiques i dimensions de les
canalitzacions i traçats, i es diferencien dues parts d’obra i instal·lacions a realitzar:

Sí s’inclou en el projecte l’obertura de rases, el seu posterior rebliment i la restitució del paviment.

- Treballs que afecten a instal·lacions de distribució en servei, ja citats, que per raons de seguretat seran
realitzats directament per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal.

El dimensionat de la rasa a obrir serà funció de la localització precisa, pel que fa a fondària, de la canonada
existent i amb una amplària mínima de 40 cm. En qualsevol cas, la rasa tindrà la fondària necessària per tal
que la nova canonada, disposada en posició similar a l’anterior, pugui recolzar-se sobre una capa
d’anivellament de fons de rasa, de 6 cm d’arena. Un cop instal·lada la xarxa es reblirà amb aquest mateix
material fins a 6 cm per damunt de la generatriu superior de la canonada, s’hi col·locarà una banda
senyalitzadora d’Aigües de Terrassa, de 20 cm d’ampla. La resta fins a sota base de paviment amb terra
seleccionada a voreres i amb grava ciment a calçades. En aquells trams de nova implantació, la fondària de
la rasa ha de permetrà que l’alçària entre la generatriu superior de la canonada i la superfície superior del
paviment acabat sigui almenys de 66 cm.
Els treballs descrits hauran de coordinar-se adequadament amb l’empresa que ha d’instal·lar les
canonades. En qualsevol cas, garantir la coordinació i l’eficiència de l’obra, així com la menor durada
possible dels treballs de la instal·lació, serà responsabilitat de l’empresa constructora del present projecte.
L’excavació es farà manualment o a màquina fins a malla senyalitzadora, si n’hi ha i si no fins a la part
superior de la canonada existent i no es prosseguirà fins que s’hagi retirat aquesta. El reblert es farà amb
piconatge mecànic.

2.1.4.

Xarxa de subministrament d’energia elèctrica

La xarxa de distribució d’energia elèctrica a instal·lar consisteix, també, en una xarxa de substitució de les
línies de baixa tensió existents actualment que, com s’ha dit, són un conjunt desendreçat de línies aèries i
creuaments múltiples sobre pals de fusta plantats a les voreres o a la pròpia calçada.
Per tal de no afectar les escomeses existents ni les instal·lacions interiors de les edificacions, es proposa
una variant soterrada, sota vorera que cobreix la totalitat de l’àmbit, amb els muntants verticals adossats a
façana que han de connectar-se a línies de distribució grapades a façana, existents o d’implantació
substitutiva.
D’acord amb un Conveni de Desplaçament signat amb l’empresa subministradora Endesa Distribución, de la
modalitat “tot client”, s’incorpora en aquest projecte la previsió d’execució dels treballs d’implantació
d’aquesta xarxa de substitució, excepte aquells treballs que es reserva, imprescindiblement, la companyia
subministradora i que són:
Els treballs de maniobra de desconnexió de línia i de connexió a línia nova, amb la corresponent creació
de zona protegida per a l’execució dels mateixos.
Distribució d’avisos a la població, temporalment afectada.
Identificació de cable afectat, tall del mateix i connexió de línies noves.
Retirada de materials de les línies desactivades: pals, suports murals, línies, etc, i tractament
corresponent dels residus.
Enginyeria, topografia, projecte i legalització dels treballs corresponents.
En base a l’estudi previ facilitat per Endesa, de conformitat amb les normes tècniques i de seguretat
reglamentàries i les Normes Tècniques d’Endesa Distribución, es plantegen les modificacions indicades als
plànols corresponents.
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- Resta de treballs que composen el conjunt de les obres i instal·lacions a realitzar.
Un cop executades aquestes instal·lacions, hauran de ser cedides a l’empresa distribuïdora, que se’n
responsabilitzarà del seu manteniment i operació.
Les especificacions tècniques dels treballs a efectuar s’han inclòs a l’Annex 3. Xarxa d’energia elèctrica de la
urbanització.

2.1.5.

Xarxa de telefonia

Consisteix en la canalització necessària per a soterrar els creuaments aeris existents de la xarxa de telefonia
que discorre, normalment, grapada a façanes. Les canalitzacions s’incorporen a aquest projecte i el
desplaçament de línies serà efectuat per la companyia, Telefònica de España, titular del servei i a càrrec de
l’Administració promotora de l’obra.
Els soterraments a efectuar són els següents:
Cruïlla dels carrers Franc Comtat i Velázquez.
Cruïlla dels carrers Franc Comtat i Sant Mateu.
Cruïlla dels carrers Franc Comtat i Orà.
Cruïlla dels carrers Franc Comtat i Felip II.
Creuament tram nord del carrer Franc Comtat.
Creuament tram nord del carrer Franc Comtat.
Cruïlla dels carrers Felip II i Orà.
La intervenció en aquesta infraestructura està formada:
Conduccions soterrades a voravia i passos de calçada.
Elements de registre, tronetes o pericons, per a l’estesa de cables i la instal·lació d’elements passius per
a telecomunicacions.
Conduccions
Serà d’aplicació la norma UNE 133100: Infraestructures per a xarxes de telecomunicacions. Les
canalitzacions a executar són del tipus Canalització de Distribució Secundària (CS), i consistirà en dos
conductes de polietilè d’alta densitat i doble cara corrugada exterior i llisa interior, de Ø 125 mm.
La rasa per a la canalització serà de 45 cm d’amplada i d’una fondària mínima de 87 cm des de la rasant del
paviment acabat. La rasa es refinarà a mà perquè tinguin l’amplada reglamentària i el seu fons resti a cota.
La canalització es disposarà amb una capa de 5 cm de gruix de sorra sobre la que es col·locaran els tubs,
segons geometria que s’indica als plànols. Seguidament, es reblirà de sorra fins a 10 cm per damunt de la
generatriu superior dels tubs i finalment es col·locarà una capa de formigó 1:4:8 de 15 cm de gruix, damunt
del qual, i abans de completar el reblert amb terra, es col·locarà la banda plàstica de senyalització.
Els tubs acabaran contra la línia de façana, mitjançant conductes corbs de polietilè d’alta densitat i doble
cara corrugada exterior i llisa interior, de Ø 110 mm. El radi de curvatura serà de 25 cm, la connexió entre la

Pàgina 17

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

peça corba de Ø 110 i el tub recte de Ø 125, es farà mitjançant un maneguet reductor i es revestirà amb
formigó l’entorn del colze.
Núm. Conductes /Diàmetre
(mm)

Base

Vorera (cm)

Calçada (cm

2 / 125

2

87

1,27

4 / 125

2

101

1,41

Pericons i cambres
Els pericons de 70x140 cm es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm de gruix, les
dimensions lliures seran de 70x140xh cm i es recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de
formigó amb 8 cm de gruix, podent-se construir prefabricats de formigó. Les connexions dels tubs amb els
pericons seran en cada cas, definides per les necessitats de les xarxes previstes. S’instal·laran els ganxos de
tir i les regletes per a suspensió de cables, així com el marc i la tapa corresponent.
Els pericons de 70x70 cm es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm de gruix, les dimensions
lliures seran de 70x70xh cm i es recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 8 cm
de gruix, podent-se construir prefabricats de formigó. Les connexions dels tubs amb els pericons seran en
cada cas, definides per les necessitats de les xarxes previstes. S’instal·laran els ganxos de tir i les regletes
per a suspensió de cables, així com el marc i la tapa corresponent.
Els pericons de 40x40 cm es formaran sobre una solera de formigó amb resistència característica fck =20
N/mm2 de 5 cm de gruix i calçant 5 cm en l’interior del pericó, les dimensions lliures de 40x40x44,5 cm i es
recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó amb 5 cm de gruix, podent-se construir
prefabricades de formigó.

2.1.6.

Xarxa d’enllumenat públic

La xarxa s’ha projectat atenent a les Prescripcions a seguir en els projectes o annexes d’enllumenat públic
redactats per a l’Ajuntament de Terrassa (2009).
Tipologia de la llum
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El projecte executiu conté la justificació d’aquests càlculs en l’Annex 4 Enllumenat Públic, i es dóna
compliment al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
S’ha previst reducció dels nivells d’il·luminació, a partir de les 23 h, dels sistemes d’il·luminació amb
làmpades de 150 W de VSAP o superiors.
La ubicació precisa, tipus de làmpades, càlcul de la intensitat d’il·luminació, tipus de columna, etc, s’ha fet
amb una aproximació suficient als criteris que es deriven de la classificació de la zona que s’il·lumina, del
flux màxim admissible a l’hemisferi superior d’un pàmpol de llum, de la limitació de l’enlluernament
pertorbador màxim, de l’índex màxim d’enlluernament per a vianants, de la limitació de la il·luminació
intrusa sobre superfícies verticals, d’il·luminació mitjana màxima i de la intensitat lluminosa màxima.
Suports
Totes les columnes i suports són accessibles pels vehicles de manteniment. L’alçada màxima de les
llumeneres és inferior als 12 m. Les d’acer galvanitzat tenen un gruix mínim de 4 mm i el galvanitzat, quan
n’hi hagi, tindrà un gruix mínim de 60 micres. Alternativament, a la plaça els bàculs són d’acer amb acabat
efecte corten.
Els elements de nova implantació a les cruïlles són:
Columna de planxa d’acer S-235-JR, galvanitzat en calent, pintat de color RAL a escollir, telescòpica, de
base de Ø 125 mm i fust de Ø 100 mm, amb collarí de transició, fabricada d’una sola peça, d’alçària total
4.000 mm, amb porta i platina d’ancoratge de 300x300 mm, tipus “Oslo” de FDB.
El dau d’ancoratge serà el que li correspongui del quadre següent:
ALÇÀRIA DEL BÀCUL - COLUMNA

DAU EN PLANTA

DAU ALÇÀRIA

PERNS

Columna Oslo de 4 m

60 x 60

60

Ø 18 x 500 mm

Bàcul Bali de 5 m

60 x 60

80

Ø 18 x 500 mm

Bàcul Bali de 7 m

60 x 60

80

Ø 22 x 500 mm

100 x 100

100

Ø 22 x 500 mm

Columna Prim de 10 m

Tot el sòl urbà i urbanitzable de Terrassa està classificat com a E3.

El dau serà de formigó HM-25/P/40/l i allotjarà la canalització per la línia d’alimentació i per la connexió a
terra.

La llum serà groga de VSAP en vies d’ús prioritari de circulació de vehicles i blanca del tipus HMC en espais
d’ús prioritari de vianants.

A les zones (cruïlles) on s’instal·len nous elements sobre columnes es retiren els braços murals existents. En
el cas dels braços murals que es resituen, s’utilitza el mateix material existent.

Els criteris adoptats de nivell d’il·luminació en el disseny d’aquest projecte executiu són:

Llumeneres i làmpades

Calçada
Nivell d’il·luminació

Sobre el bàcul descrit s’instal·larà una llumenera, tipus lira JNR-V/CC, model JUNIOR de CARANDINI o
equivalent, equipada amb làmpada de 35 W de CMDT 3000ºK.

Voreres

Nivell mitjà

Uniformitat

Nivell

de lux

mitjana

mitjà de lux

Uniformitat
mitjana

10-15

0,4

10

0,4

Afluència de vianants normals
Zones residencials
Intensitats de trànsit baix

Per al càlcul luminotècnic s’ha utilitzat un factor de conservació del flux de 0,80.
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La columna i la llumenera aniran equipats amb les corresponents connexions, cablejat interior, accessoris i
caixa de fusibles.
Línies i caixes de derivació
La xarxa d’alimentació dels nous elements serà soterrada, amb canalització de tub corbable de polietilè
d’alta densitat, de doble capa, de DN 110 mm. A vorera, revestit de sorra fins a 15 cm damunt de la
generatriu i protecció superior amb formigó HM-20/P/40/l de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, més banda indicadora sobre el formigó. A sota calçada es doblaran els tubs de canalització
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i es revestiran amb prisma de formigó de 50 cm d’amplària i 30 cm d’alçària; la resta de la rasa es reblirà, en
aquest cas, amb material porgat, sense pedres i compactat al 90% PM.
Els pericons de registre, en els punts de connexió o canvis de direcció, seran de 40x40 cm de dimensió
interior. En els creuaments de carrer, els pericons de capçalera seran de 60x60 cm, el marc i la tapa dels
pericons seran de fosa dúctil, tipus B-125.

Desembre de 2016

aquest apartat de la memòria es remet a l’apartat 2.2.5 Xarxa de reg de la urbanització de la plaça, en què
es fan les especificacions constructives pel conjunt del sistema.

2.1.8.

Paviments

En l’àmbit de sistema viari els paviments a utilitzar en la reurbanització que es proposa són:

Els conductors seran de coure nu unipolar d’1x35 mm2 i de coure revestit, tetrapolar de 4x6 mm2 i de coure
revestit, tetrapolar de 4x6 mm2. Respectaran les normes UNE i el REBT, així com les instruccions pròpies de
cada fabricant per a cada aplicació específica.

Vorada de pedra granítica, de 20x20 cm, serrada mecànicament, i flamejada en les cares vistes.
Col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l, de 20 a 25 cm d’alçària i amb un parament vertical vist
sobre rigola, de 5 cm.

Les unions i connexions de les línies es faran sempre a l’interior de la corresponent caixa de derivació, que
en les instal·lacions aèries anirà collada a la paret, i en les instal·lacions soterrades anirà dins de la columna,
no admetent-se que es situïn en els pericons. Les connexions, es situaran sempre a més de 30 cm sobre la
rasant del paviment, fins i tot si són a l’interior de columnes o bàculs.

Les vorades seran rectes o corbes, segons el cas i, a més, incorporaran, en els trams rectes confrontats a
façanes, peces amb xamfrà de 2,5 x 2,5 cm, per fer-les remuntables, segons detalls que es contenen en
el plànol sèrie U.9 Paviments.

Les caixes de derivació a cada punt de llum seran del tipus Arual Box o similars:
- Per a instal·lacions en doble nivell, CL-65, de 4 fusibles, dos per a l’alimentació de la làmpada i 2 per al
doble nivell.
- Per a instal·lacions sense doble nivell, o si s’utilitza reductor de flux en capçalera, CL-68E, de dos fusibles
per a l’alimentació de la làmpada.
Quadres d’enllumenat
Les línies dels nous circuïts es connectaran a les existents en els punts que s’indiquen als plànols i es
reformaran i ampliaran els quadres de protecció i connexions existents.
Connexió a terra
S’instal·larà una piqueta de terra en cada pericó, clavada en el fons de l’arqueta de cada suport metàl·lic, o
més d’una si fos necessari per aconseguir la resistència adequada. Les piquetes seran d’acer, amb
recobriment de coure de 300 μm de gruix de Ø 16 mm i 2 m de llargària i s’hi faran les connexions al
conductor de coure nu de 35 mm que arriba per les canalitzacions i el conductor que connecta amb el
suport, tancant-se, així, la xarxa de terres.
De no poder-se clavar les piquetes, s’instal·laran plaques de connexió a terra de 500x500x3 mm com a
mínim.
Els sistemes de connexió a terra compliran les exigències del Reglament electrotècnic de baixa tensió, i cada
connexió no tindrà una resistència superior als 30 ohms.
Documentació

Rigola amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de
ciment 1:4. Es col·locarà a truc de maceta, i en les corbes de radi petit es tallaran les peces en forma de
trapezi a taller o central de tall a obra, degudament condicionada per evitar la pols i el soroll.
Gual per a vianants, de disposició recta o corba, amb lloses granítiques de 60 cm en la direcció de màxim
pendent, 40 cm d’amplària i 8 cm de gruix, col·locat sobre base de formigó HM-20/S/40/l, de 15 cm de
gruix i agafades amb morter mixt 1:2:10.
En els guals de planta corba, les lloses seran trapezoïdals. Totes les peces de pedra granítica estaran
deixades a tall de serra, amb acabat flamejat a les cares vistes. Els junts verticals entre peces seran en
sec.
Base de formigó sota paviment de vorera, de 15 cm de gruix, de formigó HM-20/B/20/l, de consistència
tova i tamany màxim del granulat 20 mm, amb estesa i vibratge manual i acabat reglejat. Aquesta base
de formigó adopta diferents disposicions, segons el cas, i en funció de la permanència de paviments
existents actualment:
- Reposició de base sobre rasa oberta per a instal·lació de serveis, en zones on es mantingui la base
actual.
- Nova base en zones on s’hagi enderrocat la base actual, ja sigui per baixar-ne la rasant, per la
presència de vàries rases, etc.
- Recrescut de base actual en zones en les que s’elevi la rasant. En aquest cas pot ser de gruixos
diversos, entre 2 i 15 cm.
- Recrescut sobre paviment preexistent d’aglomerat asfàltic, en gruixos d’entre 5 i 15 cm. Per a gruixos
< 10 cm el paviment asfàltic s’haurà fresat un mínim de 2 cm, per garantir-ne l’adherència, per a
gruixos resultants < 5 cm es fresarà el paviment existent el necessari per a permetre aquest gruix
mínim.

A més del que s’especifica en aquesta memòria, apartats 1.3.1.7, 1.3.2.3, 2.1.7 i 2.2.4, que es refereixen a
l’enllumenat públic, el projecte conté l’Annex 4 Xarxa d’enllumenat públic, que incorpora l’Estudi
luminotècnic i el Càlcul de les línies projectades, així com l’Esquema unifilar de les mateixes. Per altra
banda, els plànols incorporen els traçats en planta de la xarxa existent i la modificada, la ubicació dels punts
de llum que en resulta, la informació gràfica i fotogràfica de les llumeneres proposades i els detalls
corresponents.

- Base inclinada en trams que han de rebre graons d’escala.

2.1.7.

Subbase granular de tot-u artificial, procedent de reciclatge, estesa, compactada al 98% PM, de gruix no
inferior a 5 cm ni superior a 25 cm.

Xarxa de reg

La xarxa de reg abasta, a més dels arbres situats als vials, l’arbrat i jardineria de la plaça i la placeta. De fet,
la xarxa de reg dels vials és una part menor del sistema de reg del conjunt de l’àmbit. Per aquest motiu,
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- Base sobre subbase de tot-u compactat en zones on no hi hagi paviment preexistent o el recrescut
sigui > 20 cm.

Vorada prefabricada de formigó de 100x20x8 cm, col·locada vertical, per confinar o separar paviments,
sobre base de formigó HM-20.
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Paviment de panot gris de morter de ciment, de 20x20x4 cm, de classe 1a, de nou pastilles, col·locat a
l’estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de cp i acabat amb beurada, també de cp.
En compliment de la normativa aplicable, el panot de 9 pastilles serà substituït per panot de ratllat
direccional o panot de tacs, per a indicació tàctil a persones discapacitades de la posició de passos
senyalitzats, proximitat d’escales, desalineacions de façana, etc., en els llocs i segons la disposició que
s’ha indicat en els plànols de la sèrie U.9 Paviments.
Paviment de llambordins de formigó rectangular de 10x10x8 cm, model Betulo de ICA, col·locats a truc
de maceta amb morter de cp 1:2:10, sobre base de formigó, formant cercles concèntrics a trencajunts,
sobre superfície lleugerament troncocònica, en el desembarcament de la rampa de vianants projectada
a l’extrem sud del carrer del Franc Comtat.
La col·locació s’iniciarà pel cercle més baix i de major radi, seguint en sentit ascendent. El rejuntat final
es farà amb sorra-ciment en sec i posterior humitejat un cop escombrat.
Paviment de formigó remolinat i acabat raspat, a replà circular de la rampa de l’extrem sud del carrer
del Franc Comtat, a l’àmbit o terrassa de desembarcament superior de l’ascensor exterior i a les rampes
d’accés als habitatges amb façana a les escales de la placeta.
Paviment d’aglomerat asfàltic en calent, de composició densa D-10, amb granulat granític, i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98% PM. Aquest paviment constitueix la nova capa de
rodadura de la vialitat i tot i que el seu gruix tipus és de 4 cm, en funció de la localització i preexistències
de paviments actuals, pot adoptar diferents disposicions:
- Recrescut sobre paviment asfàltic actual, que s’haurà netejat prèviament i el que se li haurà aplicat un
reg d’adherència amb emulsió bituminosa aniònica EARO, amb dotació d’1 kg/m2.
- Per a zones on el recrescut sigui inferior a 4 cm, es fresarà prèviament la superfície del paviment
asfàltic existent, fins a garantir el gruix mínim de 4 cm.
- Per a zones on el recrescut sigui superior a 10 cm, es procedirà de la mateixa manera, però interposant
una capa intermitja de granulat compactat al 98% PM, a la qual s’aplicarà prèviament un reg
d’adherència amb emulsió bituminosa aniònica EARO, amb dotació d’1 kg/m2..
- Per a zones sense paviment asfàltic existent, es disposarà una capa base de 8 cm base de gruix de
granulat compactat al 98% PM, sobre base de tot-u compactat, a la qual s’aplicarà prèviament a la
capa d’aglomerat asfàltic, un reg d’imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1
kg/m2.
En la col·locació del paviment aglomerat asfàltic i, sobre tot, en l’aplicació prèvia de les emulsions
bituminoses es posarà especial cura en no embrutar els encintats. Així com en l’enrasament precís de
les tapes de serveis.
- A més del cas general de capa de rodadura a les calçades es disposarà un paviment d’aquest material
en la catifa central del cul de sac de l’extrem sud del carrer del Franc Comtat, confinat, en aquest cas,
amb vorada de formigó de secció 8x20 cm.
Escossells per l’arbrat viari i els parterres dels dos xamfrans de la cruïlla dels carrers del Franc Comptat i
Sant Mateu, que seran dels següents tipus i característiques:
- Escossells per arbrat d’alineació, format amb peces prefabricades de formigó, tipus vorada de
100x20x8 cm, disposada segons detall del plànol U 9.4 Detalls d’escossells, agafades amb formigó
HM/20, formant plantes rectangulars de mides diverses, segons emplaçament i tipus d’arbrat. Es
col·locaran amb vora superior enrasada a paviment.
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- Escossells per arbrat d’alineació a zones pavimentades amb paviments distints al panot gris o l’asfalt,
de xapa d’acer galvanitzat de secció 200x10 mm, de planta rectangular i dimensions 120x120 cm,
100x160 cm o 100x100 cm, col·locat sobre fonament i anellat amb formigó. Es col·locaran amb la vora
superior enrasada a paviment acabat.
- Escossells per arbrat de distribució no regular a xamfrans pavimentats, de xapa d’acer galvanitzat de
secció 200x10 mm, de planta circular i diàmetres 120 i 160 cm, col·locat sobre fonament i anellat amb
formigó. Es col·locaran amb la vora superior enrasada a paviment acabat.
- Escossell per a parterre de planta en forma de segment circular, de format gran, amb platina de
200x10 mm de secció, col·locada sobre paviment i anellat exterior amb formigó, segons detall de
plànol U 9.4 Detalls d’escossells.
Esglaons de peces de formigó prefabricades, de secció rectangular, de mides 120x40x15 cm, amb aresta
vista resolta amb bisell de dimensions a escaire de 0,7x0,7 cm, tipus Superestep de la casa Breinco,
col·locats sobre base inclinada de formigó i reblert progressiu de la part posterior de cada graó, amb
morter de ciment i pedra o trossos de fàbrica de bloc o de maó ceràmic.
Formaran escales en diferents llocs, amb pendents lleugerament diferents i en les que es modificarà, en
cada cas, la mida de la contrapetja, segons detall del plànol sèrie U 9 Paviments.
Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia ´´LAFARGE´´ o
equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a central, acabat color gris, amb una resistència a
flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compressió de 15 N/mm² i una capacitat drenant de 500
l/(m²·min), amb un 20% de forats i resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633, relliscositat
classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix, armat amb malla de poliestirè termosoldada de 4x4 cm, acabat
reglejat, sobre base de grava 8/12, de 8 cm de gruix. Inclòs encofrat per a formació de forat pel tronc de
l'arbre de D35 cm.

2.1.9.

Arbrat i jardineria

L’arbrat viari és tot de nova implantació, alguns exemplars de lledoners s’han de trasplantar des del seu
emplaçament actual a la plaça de La Maurina fins als llocs dels vials que s’indica en el plànol corresponent;
d’altres espècies, concretament liquidàmbars, freixes, pruneres de fulla vermella i til·lers, són a
subministrar de viver.
Trasplantament d’arbres
Els lledoners es trasplantaran a l’hivern i caldrà organitzar els treballs de les obres, per tal que aquesta
tasca encaixi l’època adequada amb el pla d’obra. Altrament haurà de fer-se en condicions més exigents o
s’haurà de fer un dipòsit de transició.
Els treballs els durà a terme personal especialitzat, mitjançant l’excavació d’una rasa circular a l’entorn de
l’arbre, inclinant el tall en direcció al mateix conforme s’aprofundeixi, tallant les arrels que excedeixin del
pa que s’ha de mantenir. Aquest s’embolcallarà amb lamina de plàstic per evitar que el pa de terra i les
arrels s’assequin. No se’ls farà una esporga excessiva de la capçada previ el trasplantament i el trasllat es
farà amb cura.
Immediatament després del trasplantament s’haurà d’aplicar un antitranspirant a la massa de fulles (cas
que no es fes a l’hivern). El forat de recepció de l’arbre haurà de reblir-se amb un substrat ric en humus
(sauló no calcari, adob i terra vegetal no argilosa garbellada. Un cop fets aquests treballs es procedirà al
regat copiós de l’espècia trasplantada.
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Arbres en contenidor

- Barana 39, en les escales d’accés a la casa núm. ..... del carrer Felip II.

Els arbres trasplantats de viver seran de 18-20 cm de circumferència de tronc, a 1 m d’alçària un cop
plantats.

Senyalització

El contenidor no es retirarà fins moments abans de fer la plantació, el clot haurà de ser com a mínim d’1
m3, més el cubicatge del contenidor i l’aportació de terra serà igual que en el cas anterior.
La fondària del forat no serà superior a la del pa de terra o cepelló i, per tant, el forat tendirà a ser més
ample i llarg que profund.
Els arbres, un cop plantats, hauran de tenir visible el coll de la rel, és a dir, aquella part on les arrels
s’ajunten al tronc i en terres molt argiloses, fins i tot, de 2 a 5 cm més amunt que el nivell definitiu del sòl.
Els arbres es plantaran amb el seu corresponent tutor, llevat que per motius d’estabilitat no ho requereixin,
a criteri de la DF.
Abans de procedir al rebliment del forat de plantació, es trauran tots els fils ferros i malles de com a mínim
la darrera tercera part del cepelló.
Arbres amb l’arrel nua
Els arbres amb l’arrel nua s’hauran de plantar el mateix dia d’arribada a l’obra i de no ser possible es
posaran en un clot i es taparan amb terra vegetal humitejada.

És la senyalització viària i la de seguretat vial, bàsicament, encara que s’hi preveu, també, alguna
senyalització informativa.
La senyalització viària consta de la senyalització horitzontal i la senyalització vertical.
La senyalització horitzontal està integrada, al seu torn, per la senyalització tàctil i la viària pintada. La
primera en els itineraris de vianants, per a persones amb disminucions físiques, sensorials o cognitives que
afectin a la vista, a quins efectes s’han projectat els paviments amb relleu direccional i de tacs (o botonera)
en els llocs i en la disposició que prescriu l’Ordre Viv/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el
document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels
espais públics urbanitzats. Aquesta Ordre regula altres temes relacionats amb la mobilitat, distints a la
senyalització, que es tracten en altres apartats d’aquesta Memòria.
Per altra part, la disposició d’aquests paviments s’ha indicat amb detall als plànols de la sèrie UA.
PAVIMENTS i les característiques constructives i dels materials, als apartats 2.1.9 i 2.2.6. Paviments,
d’aquesta Memòria.
La senyalització horitzontal viària pintada consisteix en les indicades pel Codi de la Circulació, amb pintura
blanca reflectora. Concretament es pinten:

Com a norma general, en plantar el lloc definitiu i en previsió de futures complicacions, els forats dels clots
seran com a mínim d’1 m3 de volum, havent-se de reomplir la part final del clot amb 0,2 m3 de terra
preparada, segons les especificacions anteriors. La fondària del forat no serà superior a l’alçària de les
arrels que porti l’arbres i, per tant, el clot excavat tendirà a ser més ample i llarg que profund.

- Línies continues de 10 cm d’amplària indicant les places d’aparcament.

Els arbres, un cop plantats, hauran de tenir visible el coll de la rel, és a dir, aquella part on les arrels
s’ajunten al tronc i en terres molt argiloses, fins i tot, de 2 a 5 cm més amunt que el nivell definitiu del sòl.
Els arbres es plantaran amb el seu corresponent tutor.

Alineació de marques triangulars indiquen l’existència i posició d’una sobre elevació de la calçada.

- Passos de vianants, amb faixes de llargàries diverses i 40 cm d’amplària.
- Línies transversals continues, de 30 cm d’amplària, indicant llocs de retenció o aturada de la marxa als
vehicles per a cedir el pas a vianants o a altres vehicles.

2.1.10. Proteccions i senyalització

La senyalització vertical consisteix en senyals de tràfic reglamentàries, tamany petit (urbà) formades per
plaques de diferents formats, pintades, reflectants i fixades mecànicament a suports d’acer, verticals, fixats
a daus de formigó sota paviment. Els diferents tipus de senyals que s’han previst són:

Proteccions

- Placa triangular indicativa de l’existència d’un pas de vianants.

En els carrers del Franc Comtat i de Felip II es projecten diverses proteccions, majorment baranes, en punts
que hi ha escales o rampes. En uns casos són en substitució d’elements existents que s’han d’adaptar al nou
projecte, en altres casos són incorporació d’elements, atenent a requeriments funcionals o normatius.

- Placa triangular indicativa de l’obligació de cedir el pas.

Les baranes i proteccions són elements d’acer, amb tractament “corten” a l’entorn plaça i placeta i amb
acabat pintat als carrers.
La major part dels elements de protecció són a la plaça i la placeta, per quin motiu es remet la seva
descripció constructiva a l’apartat 2.2.9. Proteccions i senyalització d’aquests espais.
En tot cas, es relaciona en el present apartat els elements de protecció que s’han projectat als carrers, i que
es poden identificar en el plànol de la sèrie U 10 Proteccions.
- Baranes 1, 2 i 3, a l’extrem sud del carrer Franc Comtat (cul de sac).
- Baranes 4 i 5, a les escales projectades en els xamfrans nord de la cruïlla Franc Comtat / Sant Mateu.
- Barana 36, a les escales d’accés als habitatges núm. .... del carrer Franc Comtat.
- Barana 37.2, en la coronació del mur del carrer Franc Comtat, cantonada Felip II.
- Barana 40, a les escales de la cantonada Franc Comtat / Osca.

Document I. Memòria i annexes

- Placa triangular indicativa de l’existència de calçada sobre elevada.
- Placa circular indicativa de sentit de circulació prohibit.
- Placa circular indicativa d’úniques direccions i sentits permesos.
- Placa octogonal indicativa d’aturada obligatòria.
- Placa circular indicativa de circulació prohibida.
- Placa rectangular complementària d’autorització excepcional de pas per a accés a garatges.
A més, s’han previst plaques rectangulars d’indicació toponímica de la plaça de la Maurina, del tipus i
característiques normalitzats o adoptats per a la resta de la ciutat, i un element de senyalització model
“Atril corten alto” de la casa Happy Ludic (ref. SE006), per a informació específica de la zona de jocs
d’infants.
Els suports verticals són de tub Ø 50x50 d’acer galvanitzat, i el dau de formigó per al seu ancoratge és de
30x30x30 cm.
La localització i posició de cada senyal s’ha indicat en els plànols de la sèrie U 19. SENYALITZACIÓ.
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2.1.11. Mobiliari urbà

2.2.

Urbanització de la plaça

S’ha previst, pels vials, el mateix tipus de mobiliari que s’ha projectat en la resta d’actuacions del barri, a
l’objecte d’homogeneïtzar la imatge i les qualitats de la intervenció.

2.2.1.

Enderrocs

Els elements són:
- Banc tipus “Mota”, de DAE, de 175 cm de llargària, amb braços, de potes de fosa pintada i sis llistons de
fusta tropical tractada, ancorat a paviment.
- Cadira tipus “Mota”, de DAE, de 55 cm de llargària, amb braços, de potes de fosa pintada i sis llistons de
fusta tropical tractada, ancorada a paviment.
- Banc cilíndric de formigó, tipus “Roc” d’Escofet, de 115 cm de diàmetre i 40 cm d’alçària, polit i
hidrofugat. Col·locat.
- Cadira cilíndrica de formigó, tipus “Roc” d’Escofet, de 60 cm de diàmetre i 40 cm d’alçària, polida i
hidrofugada, ancorada a paviment.
- Pilona de fosa, tipus “Hospitalet inox” de FDB, de 800 mm d’alçària i 95 mm de diàmetre, amb anell
d’acer inoxidable, pintada i col·locada, ancorada sobre la base de formigó.
- Paperera trabucable, tipus “PA600M” de FDB, circular, de diàmetre 400 mm, de planxa d’acer
perforada, estructura de suport amb tub de Ø 4 mm, tractada amb imprimació “ferrus” contra l’oxidació
i pintada al forn, subjectada a paviment amb fixacions mecàniques.

El projecte contempla l’enderroc, demolició o retirada de totes aquelles preexistències que han de ser
substituïdes, modificades o que no s’ajusten als requeriments de modelació de l’obra projectada. Com a
conseqüència de la nova ordenació proposada a la plaça, caldrà procedir a:
Desmuntatge de tots els elements existents de mobiliari urbà, bancs, papereres, font, jocs infantils,
tanques, etc., inclosos suports i demolició de fonamentacions.
Desmuntatge de la senyalització vertical existent de tràfic i de cartells informatius i de qualsevol altra
tipus, inclosos suports i fonamentació.
Desmuntatge de tots els elements d’enllumenat, braços murals i columnes altes amb projectors,
inclosos daus de fonamentació i tronetes de la xarxa d’alimentació.
Demolició i retirada dels elements de la xarxa de reg: tronetes, caixes d’allotjament d’instal·lació,
canonades i accessoris.
Desmuntatge de baranes metàl·liques.
Enderroc de mur o murets de contenció de formigó armat o en massa, amb compressor manual.
Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, delimitant àmbits de demolició
de paviment.
Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador, muntat sobre retroexcavadora o
compressor manual, segons sigui el cas.
Demolició del paviment de panot, amb demolició de base de formigó o sense demolició de la mateixa.
Demolició de part del paviment de mescla bituminosa, amb retroexcavadora i martell trencador.
Fresat de capa superficial de part del paviment de mescla bituminosa, de diversos gruixos de fondària,
amb neteja superficial inclosa, per a rebre nova capa de rodadura modificant rasant.
Demolició dels esglaons d’obra de fàbrica amb compressor.
Demolició de la majoria dels embornals existents, així com dels interceptors.
Arrencada de bona part de les tapes i marcs existents dels diferents serveis implantats, per ajustar-les a
les rasants dels nous paviments.
Arrencada d’arbres existent, que no han de ser trasplantats ni poden mantenir-se on són, inclosa
retirada de la soca.
Els elements de mobiliari urbà, enllumenat públic o baranes, respecte als quals l’ajuntament manifesti
interès en conservar per a la seva possible reutilització, seran traslladats al magatzem o dipòsit municipal
que s’indiqui a l’efecte.
La resta d’elements i materials seran carregats sobre camió i traslladats al gestor de residus corresponent
en cada cas. Les indicacions concretes, al respecte, es contenen en l’Annex 14 Estudi de gestió de residus de
la construcció, d’aquest projecte.

2.2.2.

Murs

Els murs de contenció projectats hauran de donar compliment a les especificacions del CTE i de la EHE-08.
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2.2.2.1.

Desembre de 2016

Treballs previs

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

Es realitzarà una esbrossada i neteja de l’àmbit d’actuació per poder replantejar els murs segons les cotes i
mides que s’estableixen en els plànols.
Abans de començar l’excavació caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element que pugui
generar inseguretat cap els treballadors, altres persones o propietats.
L’excavació prevista haurà de garantir l’estabilitat de les terres havent d’executar-se per “dames” si la
Direcció Facultativa ho creu oportú, a la vista de les circumstàncies.

2.2.2.2.

El terreny

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació i
contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que s’especifiquen a l’apartat 2.2.2.3.
Els murs de contenció i el càlcul.
Els càlculs dels murs de contenció s’han realitzat d’acord amb la informació obtinguda, les recomanacions i
les conclusions de l’estudi geotècnic realitzat per GEOPLANNING amb referència 7154 i que forma part
d’aquest projecte com a ANNEX 2 a la MEMÒRIA.
La fonamentació dels murs de contenció es recolzaran en la capa de formació terciària constituïda per
Argiles de color marró-verdós amb graves de pissarra (S). Damunt seu restarà la capa de formació
quaternària de llims amb graves de pissarra o nòduls (Q).

1,0

1,0

0,9

1,0

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 la EHE-08.
Caldrà prestar especial importància al compliment del cercle de lliscament pèssim.

2.2.2.3.2. Aptitud al servei
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

La resistència del terreny a considerar en càlcul serà de 2 kg/cm².
A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà la validesa de les
dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o incidència.

En aquest cas es limita també l’assentament màxim a 2.5 cm

2.2.2.3.

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

Els murs de contenció i el càlcul

2.2.2.3.1. Resistència i estabilitat

2.2.2.3.3. Durabilitat

Pel dimensionat dels murs de contenció s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos
corresponents segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica a l’apartat 2.3.3.4. Mètode
de càlcul.

2.2.2.3.4. Materials

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

- 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:

- Les característiques del terreny són les que figuren a l’apartat 2.2.2.2. d’aquesta memòria.

HA-25/B/20/IIa
Situació de
dimensionat

Persistent
o
transitòria

Materials

Tipus

nivell de control: estadístic

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

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims

1,0

1,0

1,8

1,0

Situació de projecte

Formigó γc

Acer d’armar γs

Persistent o transitòria

1.5

1.15

Esfondrament

2,0

1,0

1,0

1,0

Estabilitat global

1,0

1,2

1,0

1,0

Accidental

1.3

1.0

Lliscament

1,1

1,0

1,0

1,0

Bolc:
Accions estabilitzadores
Acciones desestabilitzadores

Extraordinària

Accions
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- L’acer d’armar serà:
barres corrugades: B500S
malles electrosoldades: B500T
(*)
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(*)

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 la EHE-08

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

2.2.2.3.5. Geometria
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i
pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt
amb les limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

2.2.2.3.6. Mètode de càlcul
L’estructura s’ha dimensionat amb el programa MURS EN MENSULA de CYPE INGENIEROS de càlcul espacial
d’estructures tridimensionals, versió 2011.
Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per
situacions persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el
valor dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat en el llistat de comprovació de càlcul de
cadascun dels murs.
Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o
sigui, la EHE pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut
dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat.
Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat
els valors nominals definits en els plànols del projecte.
El càlcul de la fonamentació superficial i els murs de contenció, pel que fa a la seva interacció amb el
terreny, s’ha fet segons l’establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients
de seguretat especificats a l’apartat 2.3.3.2. d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat estructural,
aquests elements s’han dimensionat i comprovat segons les especificacions de la EHE.

2.2.3.

Xarxa de clavegueram

Desviament de claveguera a la plaça de La Maurina
La claveguera a desviar com a conseqüència de la implantació de l’edifici és d’un tram de 30 m de canonada
de Ø 50, de tub de formigó amb massa centrifugat, que passarà a ser un doble tram de 19+16,5 metres de
canonada de tub polietilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, amb capacitat per
una pressió interior d’1 kg/cm2.

Desembre de 2016

Embornals
Els nous embornals es formaran amb caixa de formigó de 70x30x85 cm, sifònica, amb parets de 15 cm de
gruix, sobre solera del mateix gruix i material. Bastiment i reixa batent antirobatori de fosa grisa de
78x34x40 mm i 41 kg de pes, col·locada amb morter mixt 1:2:10.
Les connexions al col·lector es faran amb tub de polietilè DN 250, de doble capa corrugada exterior i llisa
interior. Les connexions entre trams de tub es faran amb maneguet i l’entroncament a col·lector amb peça
especial de connexió. El tub es col·locarà sobre base de formigó i es revestirà amb aquest material fins a
10 m sobre la generatriu.
Canaletes de desguàs
De llargàries diverses, segons el cas, seran de polipropilè o de fosa. La reixa serà de fosa amb fixacions
antirobatori. Prèvia caixa sifònica es connectaran al col·lector amb tub de polietilè DN 250, de doble capa
corrugada exterior i llisa interior. Les connexions entre trams de tub es faran amb maneguet i
l’entroncament a col·lector amb peça especial de connexió. El tub es col·locarà sobre base de formigó i es
revestirà amb aquest material fins a 10 m sobre la generatriu.

2.2.4.

Xarxa d’enllumenat públic

Ens remetem al que s’ha exposat en aquesta mateixa Memòria, en l’apartat 2.1.7. Xarxa d’enllumenat
públic, referida als vials. De fet la xarxa s'ha tractat com una instal·lació unitària, si bé les solucions s’han
particularitzat en cada cas.
Així, podem considerar aquesta remissió pel que fa als punts:
- Tipologia de la llum.
- Línies i caixes de derivació.
- Quadres d’enllumenat.
- Connexió a terra.
- Documentació.
Les particularitats en les solucions es refereixen al tipus d’elements d’enllumenat, com suports, lluminàries
i làmpades, i també als criteris de localització dels mateixos.
S’ha optat per suports d’acabat superficial tipus “corten”, en concordança amb els elements metàl·lics de la
plaça i amb disposicions d’alineació, resseguint els vials d’Orà i Felip II, tot i que, en ambdós casos, situant
els elements en el costat oposat a les façanes.
L’interior de la plaça, d’ordenació més complexa en planimetria i altimetria, s’ha optat per solucions que no
magnifiquessin aquesta circumstància, mitjançant un suport de 12 m i projectors, entre altres solucions.

La canonada es col·locarà assentada sobre llit de sorra amb un mínim de 10 cm sota la generatriu inferior i
es recobrirà amb el mateix material fins a un mínim de 10 cm sobre la generatriu superior. Damunt es
col·locarà malla senyalitzadora de model ample 20 cm.

Es desenvolupen, tot seguit, els dos punts que es diferencien del que s’ha exposat als vials:

El desviament de la claveguera comportarà la construcció de tres pous de registre en els tres punts de gir
que es generen, de peces de formigó prefabricades de Ø 100 cm, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, amb
solera inferior de formigó HM-20/P/20/l, de 20 cm de gruix i con de reducció superior, de Ø 100 a Ø 70,
amb encast superior per a marc de tapa de fosa de Ø interior de 70 cm.

Totes les columnes i suports són accessibles pels vehicles de manteniment. L’alçada màxima de les
llumeneres és inferior als 12 m. Les d’acer galvanitzat tenen un gruix mínim de 4 mm i el galvanitzat, quan
n’hi hagi, tindrà un gruix mínim de 60 micres. Alternativament, a la plaça els bàculs són d’acer amb acabat
efecte corten.

Suports

Els elements de nova implantació a la plaça són:
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Bàcul de tub d’acer al carboni S275JR, de 5.000 mm d’alçària i secció rectangular de 200x100 mm, amb
braç i 4 mm d’espessor, galvanitzat en calent per immersió i acabat amb efecte corten, amb porta,
cargols d’acer inoxidable i platina d’ancoratge de 400x400x15 mm, tipus Bali de DAE, col·locat sobre dau
de formigó.
Bàcul de tub d’acer al carboni S275JR, de 7.000 mm d’alçària i secció rectangular de 200x100 mm, amb
braç i 4 mm d’espessor, amb dos braços, un a 5 m i l’altre a 7 m en el costat oposat galvanitzat en calent
per immersió i acabat amb efecte corten, amb porta, cargols d’acer inoxidable i platina d’ancoratge,
tipus Bali de DAE, col·locat sobre dau de formigó.
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 12 m d'alçària, coronament sense platina,
amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó.
El dau d’ancoratge serà el que li correspongui del quadre següent:
ALÇÀRIA DEL BÀCUL - COLUMNA

DAU EN PLANTA

DAU ALÇÀRIA

PERNS

Columna Oslo de 4 m

60 x 60

60

Ø 18 x 500 mm

Bàcul Bali de 5 m

60 x 60

80

Ø 18 x 500 mm

Bàcul Bali de 7 m

60 x 60

80

Ø 22 x 500 mm

100 x 100

100

Ø 22 x 500 mm

Columna Prim de 10 m

El dau serà de formigó HM-25/P/40/l i allotjarà la canalització per la línia d’alimentació i per la connexió a
terra.
Llumeneres i làmpades
Les columnes Bali aniran equipades amb una lluminària d’acer pintat i pantalla de cristall securitzat i
arenat en cada braç i làmpades de 35 W CDM-T a les llumeneres situades a 5 m d’alçària i de 70 W
CDM-T a les llumeneres situades a 7 m d’alçària.
La columna de 12 m anirà equipada amb 3 projectors per a exteriors amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada HMC, de 150 W.
Complementàriament, projectors murals per a exteriors amb armadura i marc de fosa injectada
d’alumini, entrada de cables per premsaestopes PG-11, marc de fosa injectada d’alumini, obertura
d’accés al llum i a l’equip per la part frontal, de mides 185x305x140 mm. Tancament amb marc, vidre
temperat i junta de silicona. Reflector d’alumini anoditzat i segellat, tipus MX 70.
Les columnes i el projector mural aniran equipats amb les corresponents connexions, cablejat interior,
accessoris i caixa de fusibles.

2.2.5.

Xarxa de reg
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La xarxa secundària, constituïda per les línies sectorials que arranquen dels arbres o mòduls de la caixa
de comandament i arriben fins als distribuïdors d’aigua. És aquella que no manté la pressió d’aigua en
tenir una via de sortida.
Com la xarxa primària, i sense perjudici dels corresponents càlculs hidràulics, com a criteri general i per
un concepte constructiu s’adopten els següents diàmetres en funció dels litres per hora que siguin
necessaris, segons els càlculs que s’incorporen en l’Annex 5. Xarxa de reg:
LITRES / HORA
DIÀMETRE

1 - 800

800 - 2500

2500 - 3500

3500 - 8000

8000 - 15000

20

32

40

50

63

La branca principal de cada línia sectorial mantindrà el diàmetre en tota la seva llargària, sense perjudici
dels càlculs hidràulics i com a criteri general per un concepte constructiu. Els accessoris podran ser de
polietilè i específics de cada element.
Els distribuïdors d’aigua, constituïts pels anells d’arbre, anells d’arbust i graelles de parterre. Seran de PE
17, tipus “Tech line”, amb o sense goters incorporats, segons la funció del tram.
En zones pavimentades es protegirà la canonada de reg amb tub de polietilè de doble capa de Ø 110, per a
diàmetres de canonada de fins a 40 mm, i de Ø 126, per a diàmetres de canonada de fins a 63 mm.
En el cas de l’arbrat viari la conducció discorrerà continua d’escossell a escossell, a 30 cm, aproximadament,
de la base de formigó, sent visible la canonada des d’un costat interior de l’escossell, on s’efectuarà la
connexió amb l’anell de goters.
Aquest anell serà obert, amb tub “Tech line”, de goters incorporats cada 30 cm i de la llargària necessària
per a distribuir correctament a l’entorn de l’arbre, fins a 6 goters (4 o 5 en els arbusts).
Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària es faran en escossells o parterres o s’enregistraran
en pericons de 40x40 cm. Les tapes metàl·liques es pintaran amb color que determini el Servei de jardineria
de l’Ajuntament.
En els extrems finals de cada línia sectorial es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que
la canonada pel rentat de la instal·lació.
En el punt alt de cada graella s’hi disposarà una vàlvula antisifó.
En les graelles de parterre hi haurà un col·lector d’entrada i un altre de sortida, de PE del mateix diàmetre
que el tub d’arribada al parterre. Entre els col·lectors es connectaran les línies amb goters autonetejats i
compensats, de 2,3 l/h cada 30 cm. Les línies se separaran 20 cm de les vores i 40 cm entre elles, i es
col·locaran sobre la manta de jute amb subjeccions i es recobriran amb roldó d’escorça de pi. Al final del
col·lector de sortida es col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que aquell, que permeti el
rentat de la instal·lació.

La xarxa de reg abasta, en un únic sistema, la plaça de la Maurina, la placeta annexa, el carrer del Franc
Comtat i el carrer de Felip II. És de reg per degoteig, exclusivament, excepte una superfície de 150 m2 de
gespa, en pendent, sobre la planta baixa de l’equipament, que es serveix amb reg per aspersió.

Els ràcords plans han de possibilitar, en tots els cassos, l’abocament de l’aigua del rentat a superfície
pavimentada amb pendent d’escorrentia o a desguàs.

Està formada per:

La instal·lació de cada línia sectorial estarà dotada d’una vàlvula de descàrrega automàtica o antisifó, en el
punt més alt de la línia, dins de pericó propi o compartit amb altres elements de la línia.

La xarxa primària, des del punt de connexió a la xarxa d’alimentació que, avui per avui, és la xarxa de
distribució d’aigua potable fins a la caixa de comandament.
El tub serà de PE 63 i els accessoris d’unió seran de llautó o de fosa.
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Sistema de programació: La xarxa de reg s’automatitzarà amb un programador Hunter ACC, electrònic,
amb les següents característiques:
- Temps de reg per estació d’1 minut a 2 hores (en increments d’1 minut) en programes A, B i C. Fins a
12 hores en programa D.

Pàgina 25

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Desembre de 2016

- Arrencades per dia: 8 per dia i per programa, fins a 32 inicis diaris.

−

- Horari de reg: calendari de 7 dies, interval de reg de fins a 31 dies o dia real de programació parell o
senar, fet possible pel rellotge / calendari de 365 dies.

Llambordins de formigó de 10x20x8 cm, amb capa superior blanca reflectant, tipus “Realux” de
Breinco, agafats amb morter “PCI Pavifix CEM”, indicant pas de vianants a la cruïlla dels c. Orà / Felip II.

−

Peces de 60x40x7 cm, tipus “Vulcano”, color, de Breinco, agafades amb morter de ciment al darrer
nivell de la graderia del centre de la plaça i a la faixa del carrer Orà situada al costat de les àrees dels
jocs d’infants i espai del que arrenquen les escales que pugen al carrer Dom Bosco. inferior placeta.

−

Peces de 60x40x5 cm, tipus “Vulcano”, color, de Breinco, agafades amb morter de ciment, a la resta de
nivells de la graderia.

−

Peces de 40x20x7 cm, tipus “Vulcano”, color, de Breinco, agafades amb morter de ciment, a la faixa
lateral del c. Orà i a la vorera de la plaça amb el c. Felip II.

−

Peces de 40x20x5 cm, tipus “Vulcano”, color, de Breinco, agafades amb morter de ciment, a les
plataformes intermèdies de les escales del c. Orà a la placeta.

La instal·lació elèctrica que alimenta el programador es connectarà a la xarxa d’enllumenat públic.
El programador s’allotjarà en una caixa Himmel PL (CRN 55/72).
Les conduccions elèctriques a electrovàlvules aniran en tub flexible corrugat de diàmetre que permeti el
pas posterior de dos fils més dels del tipus instal·lat. Com seran línies de voltatge baix podran disposarse en les mateixes rases dels tubs d’aigua.
Per garantir que el sistema no es posarà en marxa en cas de pluja, es disposarà un pluviòmetre,
preferentment del tipus cassoleta, connectat a l’electrovàlvula mestre, i muntat a la coberta de l’edifici
d’equipament.

2.2.6.

Paviments

En l’espai plaça s’hi utilitzen varis paviments, com a recurs per a donar resposta a requeriments diversos i
com a recurs per a significar espais diversos en entitat, funció, tamany i caràcter. Es projecten:
Base de formigó sota paviment de vorera, de 15 cm de gruix, de formigó HM-20/B/20/l, de consistència
tova i tamany màxim del granulat 20 mm, amb estesa i vibratge manual i acabat reglejat. Aquesta base
de formigó adopta diferents disposicions, segons el cas, i en funció de la permanència de paviments
existents actualment:
- Reposició de base sobre rasa oberta per a instal·lació de serveis, en zones on es mantingui la base
actual.
- Nova base en zones on s’hagi enderrocat la base actual, ja sigui per baixar-ne la rasant, per la
presència de vàries rases, etc.
Vorada de pedra granítica, de 20x20 cm, de secció lleugerament esbiaixada, serrada mecànicament i
flamejada en les cares vistes. En els trams rectes confrontats a façanes es formarà xamfrà de 2,5x2,5 cm,
en l’aresta exterior. Col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l, de 20 a 25 cm d’alçària i amb una
alçaria vertical total sobre rigola, de 5 cm.
Rigola amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de
ciment 1:4. Es col·locarà a truc de maceta, i en les corbes de radi petit es tallaran les peces en forma de
trapezi a taller o central de tall a obra, degudament condicionada per evitar la pols i el soroll.
Rigola d’aigua fons, tipus “Zehn” de Breinco, amb perfil canal o plana, segons indicacions dels plànols, al
carrer d’Orà.
Paviments de peça de formigó rectangular de tamany i formats diversos, fins i tot de gruixos diversos,
com a tipus més utilitzat en el conjunt de la plaça, però diferenciant les especificitats de cada espai
mitjançant un format més personalitzat. En general, del tipus Terana de Breinco, col·locat sobre base de
formigó i llit d’ull de perdiu, o bé agafat amb morter al truc de maceta sobre base de formigó, segons els
casos. Així es proposa:
−

Llambordins de formigó de 10x20x6 cm, tipus “Terana six”, color, col·locat sobre base de formigó i llit
d’ull de perdiu a la faixa central del carrer Orà, al davant de la planta baixa de l’equipament i la seva
continuació pel costat de les grades, l’esplanada davant de l’ascensor, el tram superior del passatge
inclinat, la placeta superior del c. Franc Comtat, i senders de la placeta.

−

Llambordins de formigó de 10x20x8 cm, tipus “Terana six”, color, de Breinco, agafats amb morter “PCI
Pavifix CEM”, a la cruïlla dels c. Orà / Felip II i al primer tram del passatge inclinat.
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Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual afegint 4 kg/m2 de pigment inorgànic per a formigó de color
groc-ocre, a espai contigu a recinte tancat de jocs d’infants.
Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual, a placeta-terrassa de desembarcament superior de l’ascensor
exterior.
Paviment de sauló compactat, de 10 cm de gruix, a l’espai central de la plaça.
Paviment de llistons de fusta tractada a l’autoclau, de 9,5 x 4,5 cm de secció, agafats a rastrells cada 45
cm a àrees d’estar, d’encontre i de relació (costats del parc infantil, salonets a la rampa d’accés a
l’equipament cívic i passera de desembarcament superior de l’ascensor).
Sorra de riu rentada, de Santa Coloma de Farners, de granulometria 0,1 a 0,3 mm, subministrada a
granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals, a àrees de jocs d’infants.
Escossells rectangulars i circulars de xapa d’acer galvanitzada, de 10 mm de gruix, de dimensions
diverses.
Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia ´´LAFARGE´´ o
equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a central, acabat color ocre, amb una resistència a
flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compresió de 15 N/mm² i una capacitat drenant de 500
l/(m²·min), amb un 20% de forats i resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633, relliscositat
classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix, armat amb malla de poliestirè termosoldada de 4x4 cm, acabat
reglejat, sobre base de grava 8/12, de 8 cm de gruix. Inclòs encofrat per a formació de forat pel tronc de
l'arbre de D35 cm, a escossells inserits en paviment de color.
Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia ´´LAFARGE´´ o
equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a central, acabat color gris, amb una resistència a
flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compressió de 15 N/mm² i una capacitat drenant de 500
l/(m²·min), amb un 20% de forats i resistència al lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633, relliscositat
classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix, armat amb malla de poliestirè termosoldada de 4x4 cm, acabat
reglejat, sobre base de grava 8/12, de 8 cm de gruix. Inclòs encofrat per a formació de forat pel tronc de
l'arbre de D35 cm, a escossells inserits en paviment de panot o formigó no colorejat.
Xapa d’acer “corten”, plegada segons detall de plànol, formant les contrapetges de la graderia que
envolta l’espai central.
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Esglaons de peces prefabricades de formigó, de secció rectangular, de 36x15 cm i 40 cm de llargària,
amb aresta bisellada, tipus “P-51” de Breinco, color en les escales que donen continuïtat a la vorera de
panot de Felip II i a les escales que donen continuïtat al carrer d’Orà i a la placeta, en concordança amb
el paviment del que arranquen.
Esglaons de taulons i replans de fusta massissa tropical de 20x14 cm de secció, agafats a base de
formigó, en escala d’accés alternatiu a l’ascensor.
Panot gris de 20x20x4 cm, amb relleu de nou pastilles, agafat amb morter de cp sobre base de formigó a
les voreres del carrer del Franc Comtat, en el seu tram de plaça, excepte la que s’addiciona a la placeta
de desembarcament superior de l’ascensor i a la vorera del carrer de Felip II, costat cases.
Paviment de panot o de peces de formigó colorejat “Terana”, amb relleu direccional o de tacs, per a
indicacions tàctils d’incidències, d’acord amb el Reial Decret 505/2007, de condicions bàsiques
d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais
públics urbanitzats i edificacions.

2.2.7.

Ascensor

L’ascensor s’ha projectat a la plaça com un element cabdal per a facilitar l’accessibilitat dels diferents
itineraris que la creuen. S’ha ubicat en el lloc que més desnivell permet salvat, alhora que recull el màxim
d’itineraris.
És una peça autònoma segregada de l’edifici d’equipament, però, compositivament associada a ell.
Des del punt de vista constructiu està format per tres murs de formigó que en constitueixen tres de les
quatre cares del recinte. La quarta cara és de vidre, així com les portes de la cabina, assolint, així, interès
visual per a l’usuari, alhora que seguretat.
La coberta és de llosa de formigó, donant continuïtat horitzontal als murs laterals que hi arriben.
El tancament de vidre de tota la cara nord es repeteix en la cara sud, sobre la porta de la parada superior.
Estan constituïts, ambdós, per un marc de perfil d’acer inoxidable laminat en fred, tipus “perfrisa”, amb el
corresponent perfil menor que actua com a llistó de vidre. Aquest serà laminar de seguretat, de dues llunes
incolores de 5+5 cm de gruix i làmina de butiral transparent interposada.
A les dues parades, damunt de les portes i en el punt d’arrencada del tancament de vidre superior, s’hi ha
projectat una visera de protecció de l’àmbit i els mecanismes de parada, amb xapa d’acer inoxidable i punt
de llum incorporat, segons detall de plànol.
Els càlculs i les característiques constructives del recinte de formigó armat s’han inclòs amb els de
l’estructura de l’edifici, apartat 2.3.3.5. Sistema estructural d’aquesta Memòria, a l’Annex 6. Càlcul
d’estructures i als plànols de la sèrie E4. Estructura.
L’ascensor serà adaptat, del tipus elèctric sense cambra de màquines, destinat a pública concurrència i
complirà tots els requeriments reglamentats sobre accessibilitat. Tindrà les característiques i els elements
següents:
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- Tipus de màquina: De baix consum, nivell sonor baix i ecològica, tipus “OTIS GEN2 Confort”, o similar i
equivalent, amb sistema regeneratiu d’electricitat.
- Potència: 4,1 Kw, amb diferencial i magnetotèrmic.
- Sistema de tracció: mitjançant cintes planes de poliuretà.
- Dimensions de cabina: 1,10 d’ample i 1,40 de fons.
- Portes de replà: Telescòpiques de dues fulles, obertura de 800 x 2000 mm, de vidre emmarcat amb
acer inoxidable, obertura i tancament amb variador de velocitat, paraflames PF 120.
- Portes de cabina: Telescòpiques de dues fulles, obertura de 800 x 2000 mm, de vidre emmarcat amb
acer inoxidable, obertura i tancament amb variador de velocitat.
- Maniobra: Selectiva en baixada amb microprocessador, dins d’un armari amb una capa d’imprimació i
dues d’acabat, situat en mur de planta baixa a la part posterior de la caixa d’ascensor.
- Botoneres: De trucada i registre i estanques a replans, i de trucada a cabina, d’acer inoxidable.
Indicador de planta en Braille.
- Telèfon interior: amb multipantalla digital (videotrucada).
- Altres elements: Magnetotèrmics i diferencials exigits per la normativa d’ascensors, punts de llum sobre
les portes, rescatador automàtic d’emergència a la planta inferior amb obertura de portes.
- Interior de cabina: D’acer inoxidable antivandàlic en panells verticals, llum d’emergència, apagat
automàtic de llum de cabina, il·luminació amb LEDs, paviment de xapa repujada d’acer inoxidable,
passamà, sostre pla, cèl·lula fotoelèctrica i bàscula de sobrecàrrega.
El recinte d’ascensor disposarà d’una obertura a la part superior per a ventilació, d’una superfície lliure
mínima de 0,03 m2, que es situarà a la part alta d’ambdós paraments de vidre, amb quin objecte el
travesser superior del marc d’acer inoxidable es separarà 1 cm del sostre.
El fossat tindrà una fondària d’1,00 m, des del paviment de la parada inferior.
La fugida tindrà 3,60 m des del paviment de la parada superior.
Sota la llosa de coberta es disposaran els ganxos pel muntatge de l’ascensor, segons detalls de plànols.
Tots els elements de l’ascensor es completaran amb la instal·lació elèctrica necessària, que tindrà garantia
l’estanqueïtat.

2.2.8.

Arbrat i jardineria

A la plaça de La Maurina, com a la placeta adjacent, una part important de l’arbrat s’ha de trasplantar o
talar, perquè es situat en el talús en el que s’ha de construir l’edifici d’equipament. Altres exemplars s’han
de tallar o talar, igualment, perquè no reuneixen condicions o són inadequats. Hi ha exemplars que es
mantenen.
Els arbres que s’han de trasplantar són:
- 14 lledoners

- Càrrega útil i capacitat: 630 kg i 8 persones.

- 1 teix

- Accessos a cabina: Dos embarcaments, a 180°.

- 3 arbres de l’amor

- Parades i recorregut: 2 parades i 7,50 metres de recorregut.

Els arbres que s’han de conservar són:

- Velocitat: Una velocitat a 1 m/seg. amb variador de freqüència.

- 1 pi pinyer

- Ubicació de la màquina: En el propi recinte en el que es desplaça l’ascensor.

- 1 àlber
- 2 lledoners
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- 4 oms
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- 1 acer negundo

Espígol (Lavandula latifolia), disposat en plantació regular a jardineres parterres de la zona de jocs
d’infants i d’estar, i de la rampa ascendent de davant de l’equipament.

- 1 robínia

Romaní (rosmarinus officinalis), en els mateixos llocs que l’espígol, ocupant jardineres senceres alternes.

Per altra banda, la jardineria que acompanyarà l’arbrat consistirà en arbusts en talussos i parterres, plantes
aromàtiques a parterres i jardineres, i gespa a la part davantera de la coberta de la planta inferior.

Gespa a la coberta de la planta baixa que acompanya la rampa inclinada.

Els arbres que es planten en aquest àmbit són:
Roures (Quercus pubescens), de distribució irregular sobre el talús en la zona del mateix, confrontada al
carrer de Sardenya, formant roureda naturalitzada i acompanyant els dos pins pinyers que s’hi
mantenen.
També formant roureda, amb distribució irregular naturalitzada, a la placeta, protagonitzada igualment
per un talús i entre els quals discorreran els passos i rampes d’accés als habitatges. En aquest àmbit s’hi
conserven tres exemplars de l’arbrat existent.
Liquidàmbars, (liquidàmbar styraciflua) que es planten al carrer de Felip II, tram de la plaça, en el seu
costat de façana, formant alineació, i també formant alineació enfront de la façana de cases del carrer
d’Orà. Són arbres de desenvolupament vertical, no columnari, que es proposa ser un primer pla
paisatgístic que filtri les façanes existents sense tapar totalment les vistes des de les pròpies cases.
Tenen, també, per objecte ocupar un espai que hom vol sostreure a l’aparcament irregular, tota vegada
que l’existència de garatges obliga a deixar un pas franc.
Lledoners (Celtis australis), que es trasplanten al carrer de Felip II, en el seu tram de plaça, formant
alineació de vial en el costat d’aquest corresponent a la mateixa i que acompanyaran els tres exemplars
que, sense formar alineació, romanen propers. Així mateix, formant alineació de vial al carrer de Franc
Comtat, tram de la plaça, costat de l’equipament.
Freixes (Fraxinus omus), formant uns conjunts d’abric i ombra a les àrees d’acompanyament dels jocs
d’infants, al costat i en contrast amb el volum important de desenvolupament vertical de l’àlber
existent, que se situa enmig d’aquesta àrea.
Un freixe en cada un dels salonets projectats al pla inclinat de davant de l’equipament.
Dos freixes formant grup a la cantonada Felip II / Gandia.
Xicrandes (Jacaranda mimosifolia), situades aleatòriament a la graderia més ampla (cada esglaó té una
estesa de 2,40 m, donant acolliment a alguns bancs que se situen al seu redós.
Xiprer (Cupresus sempervirents), formant un grup de dos o tres exemplars al davant de la façana de
l’equipament, en el seu cos més proper a l’ascensor exterior, i formant un altre grup de tres al peu del
mur de formigó, en el parterre de la baixada al carrer Felip II, entrant a la plaça des del nord.
La jardineria de la plaça es completa amb els següents elements:
Ginebra, varietat (Juniperus chinensis “pfitzeriana”), a la part baixa del talús amb roureda i al parterre
del costat de l’ascensor.
Ginebra, varietat (Juniperus chinensis “pfitzeriana aurea”), a la part baixa del talús amb roureda,
acompanyant l’anterior.

Eura, entapissant alguns talussos.
Tota la superfície de parterres i talussos no ocupada per les plantes descrites, es preveu acabada
superficialment amb manta de jute i encoixinat d’escorça de pi.
Trasplantament d’arbres
Veure el mateix apartat, en el punt 2.1.10.
Arbres en contenidor
Veure el mateix apartat, en el punt 2.1.10.
Arbres amb l’arrel nua
Veure el mateix apartat, en el punt 2.1.10.
Arbusts i plantes
S’hauran de plantar al nivell correcte, ni més alts ni més baixos, això vol dir el nivell de coll de la planta. Una
plantació massa profunda pot provocar rebrots indesitjats o l’ofegament del sistema radical.
Els arbusts, cas de tenir arrels espiralades, es tallaran seguint la direcció superior-inferior, per provocar una
nova direcció d’aquestes. Aquells exemplars que ho necessitin hauran de portar el corresponent tutor, amb
les lligadures fetes amb gomes flexibles.
Gespa
La terra per a la plantació de gespa es formarà amb una barreja del 40% de sauló no calcari, 30% d’adobs
orgànics i esmenes orgàniques, 15% de turba rossa i 15 % de terra vegetal, no argilosa, sedassada, amb
cossos de com a màxim 3 mm de diàmetre.
La terra resultant ha de tenir un PH de 7,5, matèria orgànica oxidable entre el 4 i el 6%, una conductivitat
elèctrica no superior a 0,20 dS/m, i una textura USDA sorrenca.
Aquesta capa de terra no serà inferior a 25 cm i s’emprarà, indistintament, per a gespes sembrades o per a
gespes amb panells.
En zones d’alta intensitat d’ús, el substrat a utilitzar serà el següent: 90% de sorra de sílice de
granulometria composta per partícules d’igual mida i no superiors a 1 mm ni inferiors a 0,063 mm, més un
10% de matèria orgànica.
Recobriment de parterres
En els talussos i en els parterres es cobrirà la superfície de terra vista amb una capa de 5 cm de rodó
d’escorça de pi.

Ginebra, varietat (Juniperus chinensis “pfitzeriana glauca”), a la jardinera superior de les escales del
carrer d’Orà i a l’extrem inferior del talús de la placeta.
Cotoneàster (Cotoneàster horizontalis) al parterre atalussat d’arribada de la plaça, a la cruïlla Franc
Comtat / Orà i a les jardineres inferiors de l’escala que, en aquest punt, baixa a la plaça.
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2.2.9.

Proteccions i senyalització

Proteccions
Les baranes i passamans s’han projectat en tots aquells llocs on resulta prescrit per les disposicions
normatives d’accessibilitat o de seguretat en la utilització dels espais públics.
En funció del grau de seguretat se’n han projectat tres tipus:
Barana amb muntants cada 100 cm, aproximadament, amb dos travessers superiors a 90 i 70 cm
d’alçària.
Barana igual, amb brèndoles des del travesser inferior al terra, situades a 11,2 cm entre eixos.
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Doble passamà de tub d’acer inoxidable agafat amb suports laterals inferiors al doble travesser de les
baranes o, ocasionalment, a murs. Aquests passamans es disposen en tots els trams de barana que
acompanyen trams d’escales o rampes.

- Seient clàssic per a gronxador, cadenes d’acer inoxidable, model SW990011-00 de KOMPAN, muntat.

Les baranes s’han projectat en trams de 3 mòduls, en general, per a facilitar-ne el transport, el muntatge i
el manteniment posterior.

Tanca metàl·lica per a un dels recintes de jocs infantils, de 60 cm d’alçada sobre rasant, formada
per tubs d’acer de ∅ 42 mm i gruix 2 mm, corbats amb radi de 30 cm, col·locats encastats amb
fonamentació de formigó i cargolats a platina continua amb espiga, volandes i femelles. Tractament
de superfície d’acer a base de fosfatació tricatònica, cataforesis i pintura en pols tipus POWERCRON
6200HE o equivalent. La protecció de l'estructura d'acer davant la corrosió ha de complir la ISO
12944:1998, categories C2, C3, C4, C5-I i C5-M. Inclosos tots els ferratges auxiliars per l'alineació,
col·locació del conjunt de ´´U´´ invertida formant tanca contínua i dau de formigó. Subministrament
i muntatge de l'element complert, segons detalls.

Els muntants són de platina de 60x9 o 60x5 mm, Els travessers són de la mateixa secció, de 9 mm el
superior i de 5 mm els inferiors.
Els muntants s’ancoren mitjançant platines agafades amb cargols d’inox. o mitjançant soldadura a perfils de
base del paviment.
Les baranes són d’acer “corten” a la plaça de La Maurina, la placeta adjacent i elements associats per
continuïtat. En la resta de casos (carrer del Franc Comtat) són d’acer pintar.

Balancí de quatre places de fusta de pi i acer galvanitzat amb amortidors de rodes pneumàtiques, model
KPL118-0601 de KOMPAN, muntat i ancorat a terreny tou, amb dau de formigó de 30x30x30 cm.

Complementàriament s’ha projectat un topall per a vehicles de tub d’acer galvanitzat de 180 mm de
diàmetre i 3 mm de gruix, disposat a peu de mur de contenció, en el sentit de la marxa, en el carril que
baixa del carrer del Franc Comtat a la plaça de La Maurina.
Un element similar, però, de 120 mm de diàmetre, s’ha situat com a coronació del mur i complement de la
funció de barana del mateix, en el passatge inclinat que puja des de la plaça a l’accés intermedi de
l’equipament.
Senyalització
Té les mateixes característiques i consta dels mateixos elements que la senyalització detallada per als vials i
remetem, per tant, aquest punt de la memòria al 2.1.10. Proteccions i senyalització dels mateixos, que ja
inclou la senyalització de la plaça.

2.2.10. Equip i mobiliari urbà
A la plaça de La Maurina s’hi han previst elements de mobiliari iguals als ressenyats en l’apartat 2.1.11.
Mobiliari urbà, per als carrers (bancs, cadires, papereres i pilones) més els següents:
Banc de llistons de fusta d’iroko, de llargàries diverses, sobre suports d’acer galvanitzat, subjectat a base
de formigó, mitjançant platina i fixacions mecàniques, sota paviment i segons detalls de plànol.
Banc igual a l’anterior, subjectat sobre cartela d’acer galvanitzat, ancorada a mur de formigó, amb
platina i fixacions mecàniques. La cartela es genera tallant un perfil IPE 160 de forma esbiaixada. Segons
detalls de plànol.
Font de cos rectangular de fosa de ferro, amb broc i polsador de llautó, amb reixa enrasada amb el
paviment, tipus Atlàntida de Santa & Cole.
En relació als elements de l’àrea de jocs infantils, s’han grafiat i identificat tant en els plànols com en el
pressupost, el conjunt que a continuació es relaciona.
Tobogan independent d’1,00 m d’alçada, model KPL303-0911, de la casa KOMPAN, muntat ancorat a
terreny tou amb daus de formigó.
Conjunt de gronxadors format per:
- Estructura per a gronxadors de fusta de pi i acer galvanitzat, alçada 2,5 m i llargària 5,40 m, amb 6
potes i peus d’acer de 90 cm de llargària per ancoratge en sòls tous, model SW903301-0902, de la
casa KOMPAN. Muntada i ancorada al terreny en daus de formigó de 30x30x30 cm.
- Seient niu per a gronxador, ∅ 120 cm, cadenes d’acer inoxidable, model SW990061-00, de KOMPAN,
muntat.
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2.3.

Construcció de l’edifici

2.3.1.

Treballs previs

En el solar a edificar hi ha diversos elements d’urbanització que s’hauran d’enderrocar: paviments de
vialitat, muret a peu de talús, xarxa de reg i d’enllumenat públic, barana d’acer, fanal i arbrat divers.
Així mateix, hi ha un tram de claveguera que discorre a peu de talús, que constitueix un servei afectat que
s’haurà de desplaçar prèviament a l’inici de les obres.
La resta d’elements citats no es consideren serveis afectats perquè s’han d’enderrocar en el context de la
reurbanització general de la plaça i de l’àmbit total del projecte, que preveu la seva substitució íntegra.
El seu enderroc, tot i que també s’ha d’executar amb caràcter previ, s’ha incorporat al conjunt d’enderrocs
de l’espai públic del projecte.
Es realitzarà una esbrossada i neteja del solar per poder replantejar l’edificació segons les cotes i mides
que s’estableixen en els plànols.
Abans de començar l’excavació del soterrani caldrà assegurar, apuntalar o enretirar qualsevol element que
pugui generar inseguretat cap els treballadors, altres persones o propietats.
Tanmateix, es realitzarà una primera excavació de terres per a l’execució d’un mur pantalla que
possibilitarà realitzar el rebaix necessari per a la construcció de l’edifici.

2.3.2.

Sustentació de l’edifici

S’ha realitzat un estudi geotècnic del sòl en l’àmbit de l’edifici d’equipament i del mur de contenció del
carrer del Franc Comtat, al seu pas per la plaça de La Maurina.
La programació de l’estudi respon a les prescripcions del DB SE-C del CTE, pel cas de l’edifici projectat i a la
vista del terreny sobre el que s’ha de construir, o sigui:
Tipus d’edifici:
C-1
Tipus de terreny: T-2
Nombre mínim de sondatges: 2
Distàncies màximes entre punts d’estudi: 25 m.
Les proves, consistents en tres sondatges i tres penetròmetres han estat executades, analitzades i
interpretades per l’empresa Geoplanning, amb les següents conclusions i resultats.
El subsòl compacte, corresponent a substrat terciari d’argiles amb graves de pissarra, és a una
profunditat d’entre 0,5 i 4 metres, amb una variació longitudinal en sentit nord sud, de 0,5 a 2,2 metres i
transversal en sentit oest est, de 2,00 a 4,00 metres. Aquestes diferents profunditats responen a la
formació de la llera conca de la riera de La Maurina, que discorria aproximadament pel peu del talús
actual que hi ha a la plaça.
Damunt, formant el talús aparent, una capa inclinada, també de sòl quaternari de llims, de gruixos que
varien de 0,00, en l’extrem nord, a 3,50 metres en l’extrem sud de l’àmbit estudiat.
Una capa de reblerts antròpics, de 0,75 m de gruix mitjà, formant la plataforma dels vials i una capa de
reblerts antròpics, formant la plataforma de la plaça a baix, d’uns 4 m de gruix a l’extrem sud.

Desembre de 2016

Tant la fonamentació profunda del mur pantalla com la fonamentació directa de la resta de l’edifici es
recolzaran en la capa de formació terciària constituïda per Argiles de colro marró verdós amb graves de
pissarra (S). Damunt seu restarà la capa de formació quaternària de llims amb graves de pissarra o mòduls
(Q).
La fonamentació del mur pantalla haurà d’encastar-se un mínim de 6 gruixos de mur pantalla en la capa
abans esmentada.
Per al càlcul de la fonamentació profunda es considerarà una resistència al fregament Qr = 0,20 kg/cm²
(Llims Quaternaris) i Qr = 0,30 kg/cm² (Argiles Terciàries), amb una resistència en punta de Qp = 8,8 kg/cm²
(Argiles Terciàries).
Per a l’execució del mur pantalla s’utilitzaran llots tixotròpics seguint les recomanacions de l’Estudi
Geotècnic. Caldrà tenir prevista en obra l’eliminació dels llots residuals.
La fonamentació directa es realitzarà amb sabates aïllades sota pilars i sabates continues sota murs,
realitzant-se pous de fonamentació on sigui necessari fins arribar a la capa d’Argiles Terciàries. La
resistència del terreny a considerar en càlcul serà de 2,5 kg/cm² per a les sabates aïllades i 2 kg/cm² per a
sabates continues.
Les excavacions que es preveuen són les corresponents a l’allotjament de l’edifici i els reblerts, els
necessaris per a enrasar darrera el mur per completar la plataforma del vial superior i per conformar
lateralment el talús.
A la vista del terreny excavat, l’autor de l’estudi geotècnic, desplaçat a l’obra, apreciarà la validesa de les
dades aportades per l’estudi i comunicarà a la Direcció Facultativa qualsevol indefinició, canvi o incidència.
Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació i
contenció de l’edifici es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i s’especifiquin a l’apartat
2.3.3.2. Fonaments.

2.3.3.

Sistema estructural

Les previsions tècniques i les bases de càlcul considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es
desenvolupen en aquest apartat.
El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és el següent:
Ús principal d’equipament cívic social (C-1 i C-3)
Altres usos: bar (C-1)
Coberta:

transitable fins i tot per a vehicles (C-3 i E)
No transitable accessible per a conservació (G-1).

L’estructura consta de planta baixa i planta primera com plantes que són, alhora, soterrades pel carrer
Franc Comtat i una planta segona que és, alhora, planta baixa pel dit carrer.
El perímetre de soterrament de l’edifici es resol amb murs de contenció de formigó armat, que reben les
càrregues verticals de la coberta de la darrera planta i dels forjats intermitjos en dos nivells de la seva
alçària. A més, aquests murs suporten les empentes horitzontals del terreny, incrementades amb les
corresponents sobrecàrregues d’ús a que està sotmesa la part superior del terreny contingut.

S’ha adoptat per a l’edifici, com a conseqüència del resultat i les recomanacions de l’Estudi geotècnic, una
fonamentació directa conjuntament amb fonamentació profunda com a solució més idònia per a aquest
projecte.
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L’estructura horitzontal de totes les plantes, excepte la coberta no transitable, és una llosa massissa de
formigó armat d’un cantell total uniforme de 27 cm. A la coberta transitable de la planta baixa emergida
cap al centre de la plaça s’hi produeix un plec que la converteix en inclinada de poca pendent. En aquest
punt s’hi projecta una jàssera de formigó per salvar una llum superior a la de la resta de casos, per a salvar
la sala d’usos múltiples i el bar.

Totxana
Acer estructural
Grava
Terra Vegetal

12.0
78.5
17.0
17.0

A l’interior de la planta baixa s’hi situen pilars de formigó i en les línies de façana a est, en totes les plantes,
pilars d’acer. La caixa de l’ascensor, de murs de formigó, esdevé un element portant i rigilitzador.

Revestiments:
Enguixat
Arrebossat

kN/m2
0.15
0.20

La llum màxima entre eixos de pilars és la del cas assenyalat, de 9,80 m, aproximadament. En la resta de
l’estructura, la llum entre pilars o entre pilars i murs es mou entre 2,50 i 6,50 metres.
El requeriment de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei de l’estructura es satisfà
segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació:
DB SE. Seguretat estructural
DB SE - AE. Accions a l’edificació
DB SE - C.

Fonaments

DB SE - A. Acer
i per a l’estructura de formigó en el que s’estableix a la
EHE - 08.
Instrucció de formigó estructural
i pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la
NCSE - 02.

Norma de construcció sismoresistent.

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.
Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica de resistència estructural a l’incendi amb els paràmetres
establerts a:
DB SI 6.

Resistència de l’estructura al foc.

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat 1.3.4
Prestacions de l’edifici, d’aquesta memòria.
Segons s’indica en aquell mateix apartat, en aquest projecte no és necessari preveure càrregues
específiques per a la intervenció dels bombers.
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 del que es parla a l’Annex 12 d’aquesta Memòria.

2.3.3.1.

Accions considerades

2.3.3.1.1. Càrregues permanents

Elements constructius superficials
Llosa voladís de 20 cm
Llosa massissa de 20 cm
Llosa massissa de 25 cm
Llosa massissa de 27 cm
Llosa massissa de 30 cm
Coberta de membrana autoprotegida
Coberta de protecció pesada
Teulada de teula ceràmica
Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu
Fals sostre de guix
Envans de maó fins a 7 cm de gruix

kN/m2
5.00
5.00
6.25
6.75
7.50
1.70
2.40
0.70
0.60
0.20
1.00

Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2.55 m)
Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllaments + acabats
Compartimentacions de totxo calat de 14 + maó foradat de 7 + acabats
Compartimentacions de maó foradat de 7 + totxana de 9 + acabats
Façana (totxo calat+aïllament+envà de 4, arrebossat exterior i enguixat interior)
Mitgera (totxo calat de 14 +placa de guix)

kN/ml
5.60
6.45
5.00
7.00
5.60

Total pesos propis considerats per planta
Sostre Planta Baixa ús públic
Sostre Planta Baixa zona exterior ajardinada
Sostre Planta Baixa zona exterior pavimentada
Sostre Planta Primera ús públic
Sostre Planta Primera zona exterior pavimentada
Sostre Planta Segona (coberta no transitable)

kN/m2
8.15
17.50
10.00
8.65
10.00
8.05

Pesos propis
kN/m3

Materials:
Formigó armat

25.0

Formigó en massa
Morter de ciment
Morter de pendents d’àrids lleugers
Totxo calat

23.0
19.0
9.0
15.0
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2.3.3.1.2. Càrregues variables
Accions gravitatpories singulars de coberta

Sobrecàrregues d’ús

Categoria d’ús
Zones residencials A1
A
A2
B Zones administratives
C1
C2
Zones d’accés al
C3
públic (amb
l’excepció de les
C superfícies
corresponents a
les categories A, B C4
iD
C5

D
E
F
G

Subcategories d’us
Habitatges i zones
hospitals i hotels
Trasters

d’habitacions

en

Zones amb taules i cadires
Zones amb seients fixes
Zones amb obstacles que impedeixin el
lliure moviment de les persones com
vestíbuls d’edificis públics, administratius,
hotels; sales d’exposicions en museus, etc.
Zones destinades a gimnàs o activitats
físiques
Zones d’aglomeracions (sales de concerts,
estadis, etc.)
D1 Locals comercials
Zones comercials D2 Supermercats, hipermercats o grans
superfícies
Zones de tràfic i d’aparcament per vehicles lleugers (pes total <30 kN)
Cobertes transitables accessibles només privadament (2)
Cobertes amb inclinació inferior a 20º
Cobertes
(7)
G1
accessibles
Cobertes lleugeres sobre corretges (sense
únicament per
jorjat ) (5)
conservació (3)
G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º

Càrrega
uniforme
(Kn/m²)

Càrrega
concentrada
(Kn)

2

2

3
2
3
4

2
2
4
4

5

4

5

7

5

4

5

4

5

7

2
1

20 (1)
2
2

1 (4) (6)
0,4
0

(4)

1
2

Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2

Accions sobre baranes i divisòries: Les baranes s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i
uniforme aplicada a la vora superior de:
F: Coberta transitable

1.6 kN/ml

A1: Habitatges

0.8 kN/ml

Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix i una sobrecàrrega
lineal a les vores de 2.0 kN/m2.

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.

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.

Reducció de sobrecàrregues: no s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni
verticals ni horitzontals.
Acció del vent:
Veure Annex 6. Càlcul d’estructures.
Accions tèrmiques:
No s’han tingut en compte efectes tèrmics en l’estructura principal de formigó armat donat que no
existeixen elements continus de més de 40 m per damunt de la rasant del terreny i per tant no és necessari.
Igualment, no s’han projectat juntes de moviment dels murs de fàbrica de façana donat que les seves
dimensions són inferiors a les distàncies màximes entre junts de moviment que estableix el DB SE-F pel cas
de parets de totxo ceràmic amb retracció final del morter ≤ 0.15 mm/m i expansió final per humitat de les
peces ceràmiques ≤ 0.15 mm/m que són les característiques establertes en projecte per aquests materials.
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Càrrega de neu:

2.3.3.2.

D’acord amb el Document Bàsic SE-AE: “En cobertes planes d’edificis de pisos situats en localitats d’altitud
inferior a 1.000 m és suficient considerar una càrrega de neu de 1,0 kN/m²”

L’àmbit dels fonaments, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat
especificats en l’apartat 2.3.2. Sustentació de l’edifici.

2.3.3.1.3. Accions accidentals

2.3.3.2.1. Resistència i estabilitat

Sisme:

Pel dimensionat dels fonament s’han considerat les reaccions obtingudes en els nusos corresponents
segons el procés de càlcul general de l’estructura que se s’explica a l’apartat 2.3.3.4. Mètode de càlcul. A
més s’han tingut en compte les càrregues directament aplicades sobre les bigues de trava i les bigues
centradores.

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, un edifici de 3 plantes sobre rasant amb dues d’elles
semiencastades i amb estructura de pòrtics arriostrats amb característiques de resistència i rigidesa similars
en les dues direccions queda exempt del seu compliment.
* Veure fitxa NCSE-02 a l’apartat 2.3.3.6. Resistència al sisme

Fonaments

En el cas dels murs de contenció s’han tingut en compte les càrregues dels pilars i del forjat que hi recolzen
i les empentes del terreny incrementades amb les corresponents sobrecàrregues d’ús a que està sotmesa la
part superior del terreny contingut.

Incendi.

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

El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI,
concretament segons l’annex C pels elements estructurals de formigó i l’annex D pels pilars metàl·lics.

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

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
afectades amb els coeficients de simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària
d’incendi i que s’especifiquen a l’apartat 2.3.3.3.1 d’aquesta memòria.

Situació de
dimensionat

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 2.3.3.5. Recobriments per durabilitat i
resistència al foc.

Persistent
o
transitòria

Materials
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

Accions estabilitzadores

1,0

1,0

0,9

1,0

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

Accions estabilitzadores

1,0

1,0

0,9

1,0

Acciones desestabilitzadores

1,0

1,0

1,2

1,0

Bolc:

Impacte de vehicles:
No es considera l’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici, el CTE no ho prescriu a no ser que ho
estableixi l’ordenança municipal, que en aquest cas no ho fa.
En canvi, sí que es considera l’impacte des de l’interior de l’edifici en les zones de circulació de vehicles. En
els elements estructurals verticals de la planta soterrani s’ha considerar una força de 50 kN (l’aparcament
es per a vehicles de fins a 30 kN) en la direcció paral·lela a la via, actuant en un pla horitzontal situat a 0.6 m
sobre la superfície del vial. Igualment, però no de manera simultània, s’han aplicat 25 kN en al direcció
perpendicular al vial.
No s’apliquen forces d’impacte sobre elements horitzontals donat que tots estan situats a una alçada
superior a 1.80 m.

2.3.3.1.4. Altres accions considerades
La caixa d’ascensor, el fossat i el sostre de la sala de màquines i politges s’han dimensionat per un ascensor
de càrrega nominal Q=450 kg (6 persones)
El disseny, dimensionat i execució de la instal·lació de l’ascensor es farà per part del subministrador seguint
la UNE EN 81-1:1998, prèvia negociació entre aquest, el promotor i la direcció facultativa sobre la
utilització prevista de l’ascensor, les seves condicions d’entorn, els condicionants estructurals i altres
aspectes relatius a la instal·lació.
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Extraordinària

Accions

Bolc:

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 la EHE-08 i s’especifiquen a l’apartat 2.3.3.3. Estructura.
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2.3.3.2.2. Aptitud al servei

2.3.3.2.5. Geometria

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

Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i
pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt
amb les limitacions que s’estableixen particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

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 2.5 cm.

2.3.3.3.

Estructura

L’àmbit de l’estructura, la seva descripció, així com els requisits que cal complimentar han quedat
especificats en l’apartat 2.3.3 Sistema estructural.

2.3.3.3.1. Resistència i estabilitat
Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el
càlcul pel mètode dels Estats Límit:

2.3.3.2.3. Durabilitat

Estats Límit Últims

Atès a les característiques del terreny i de l’ambient i segons la classificació d’exposició ambiental de
l’estructura de la EHE-08, les sabates i els murs de contenció tenen una classe general d’exposició: IIa,
sense cap classe d’exposició específica.
* Veure recobriments per durabilitat i resistència al foc a l’apartat 2.3.3.5. Recobriments per durabilitat i
resistència al foc.

2.3.3.2.4. Materials

Estat Límit de Servei
Estat Límit de Durabilitat
comprovant-se que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta
estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna
de les situacions de projecte considerades, que són:

- Les característiques del terreny són les que figuren a l’apartat 2.3.2. d’aquesta memòria.

Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura

- 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:

Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de
l’estructura

HA-25/B/20/IIa
nivell de control: estadístic

Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals
Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions especificades a
l’apartat 2.3.3.1. d’aquesta memòria amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a
continuació.

- Per al mur pantalla:
HA-30/F/20/IIa
nivell de control: estadístic

Elsl valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients
indicats a l’apartat 2.3.3.3.4. Materials, d’aquest apartat.

- L’acer d’armar serà:
barres corrugades: B500S
malles electrosoldades: B500T

-

per situacions persistents o transitòries,

∑ γ G , j ∗ G k , j + γ Q ,1 ∗ Q k ,1 + ∑ γ Q ,i ∗ ψ 0 ,i ∗ Q k ,i

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims

j ≥1

(*)

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 la EHE-08.

-

i >1

per situacions extraordinàries,

∑ γ G, j ∗ Gk , j + A d + γ Q,1 ∗ ψ1,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q,i ∗ ψ 2,i ∗ Qk ,i

j ≥1

i>1

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 la EHE i són els següents:

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigó i l’acer tenen el valor igual a la
unitat.
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Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar
irreversibles són les anomenades combinacions característiques:

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

Situació persistent/transitòria

Situació extraordinària

desfavorable

favorable

desfavorable

favorable

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

Tipus d’ acció
Permanent:

Resistència

Desembre de 2016

∑ γ G, j ∗Gk , j + γ Q,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q.i ∗ ψ 0,i ∗ Qk ,i

j ≥1

i >1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta duració que puguin resultar
reversibles són les anomenades combinacions freqüents:

∑ γ G, j ∗Gk , j + γ Q,1 ∗ ψ1,1 ∗ Qk ,1 + ∑ γ Q,i ∗ψ 2,i ∗ Qk ,i

j ≥1

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga duració són les anomenades
combinacions quasi permanents:

Permanent:
Estabilitat

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

∑ γ G, j ∗Gk , j + ∑ γ Q,i ∗ψ 2,i ∗ Qk ,i

j ≥1

0

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents:
Coeficients de simultaneïtat

Categoria

ψ0

ψ1

i >1

ψ2

Sobrecàrrega superficial d’ús

i >1

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 la 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

Zones residencials

A

0.7

0.5

0.3

Zones comercials

D

0.7

0.7

0.6

Zones de tràfic i aparcament vehicles lleugers (pes total < 30 kN)

E

0.7

0.7

0.6

Cobertes transitables

F

0.7

0.5

0.6

Els valors dels coeficients de simultaneïtat són els especificats en l’apartat anterior.

Cobertes accessibles només per a conservació

G

0

0

0

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.

Neu

per alçades ≤ 1000 m

0.5

0.2

0

Vent

0.6

0.5

0

Accions variables del terreny

0.7

0.7

0.7

Pel que fa a la fatiga no resulta necessari comprovar aquest estat límit en l’estructura general de l’edifici,
només cal tenir-la en compte en el elements estructurals interns de l’ascensor per part del subministrador i
instal·lador d’aquest aparell.

2.3.3.3.2. Aptitud al servei

2.3.3.3.3. Durabilitat Enderrocs

S’ha verificat que per 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:

Segons la classificació d’exposició ambiental de la EHE, s’ha dividit l’estructura en els següents grups
d’ambients comuns per tal de dur a terme una gestió coherent de l’execució de l’obra:

Limitacions de les fletxes relatives dels sostres i de la coberta:
Fletxa < 1/500 en les zones amb envans fràgils i/o paviments rígids sense juntes.
Fletxa < 1/400 en les zones amb envans ordinaris i paviments rígids amb juntes.
Fletxa < 1/300 en la resta dels casos.
Limitacions dels desplaçaments horitzontals:
desplom total < 1/500 de l’alçada total de l’edifici
desplom local < 1/250 de l’alçada de la planta en qualsevol d’elles
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Elements estructurals de formigó armat:
Element estructural
pilars, murs caixa ascensor i forjats interiors

Tipus
d’ambient

Criteris addicionals

I

pilars i forjats interiors en zones humides
I

En aquestes zones el formigó es preveu
revestit o bé es garanteix que no es produiran
condensacions

IIa

Els morters de revestiment compliran les
especificacions
de
l’apartat
2.3.3.3.4
Materials per tal de passar d’un ambient IIb a
un ambient final IIa

pilars i forjats exteriors revestits

3

IIa

(*)

Situació de projecte:

Formigó γc

Acer γs

Persistent o transitòria

1.5

1.15

Accidental

1.3

1.0

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit de Servei

1.0

1.0

(*)

Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les desviacions
geomètriques màximes que es permeten i que venen 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 la EHE-08
Acer laminat: A 42

Acer conformat: A 37

I
Murs i lloses de formigó vist amb tractament
anticarbonatació

Coeficients parcials de seguretat pels Estats Límit Últims

El tractament anticarbonatació complirà les
especificacions
de
l’apartat
2.3.3.3.4
Materials per tal de passar d’un ambient
inicial IIb a un ambient final IIa

Morters de revestiment:
Resistència a flexotracció als 28 dies: R fl,28 ≥ 2 N/mm2
Adherència al formigó, segons pr EN 1504-2:2000: σ ≥1.5 N/mm2
Coeficient de dilatació tèrmica: α ≤ 12 x 10 -6 ºC-1
Gruix del morter: e ≤ 20 mm

Elements estructurals d’acer:

Mòdul d’elasticitat, segons ASTM C469, als 28 dies: E ≤ 25000 N/mm2
Element estructural

- Pilars d’acer laminat HEB
- Pilars tubulars

Tipus
d’ambient
C2 - baixa

Tipus de protecció
Dues capes d’imprimació i dues capes de
pintura d’acabat per una durabilitat esperada
Alta (H) segons UNE-EN ISO 12944-1

2.3.3.3.4. Materials
Formigó. El formigó dels elements estructurals, agrupats en concordança amb el tipus d’exposició, amb el
càlcul estructural i amb els necessaris criteris de gestió d’execució de l’obra, serà:
pilars i pantalles de formigó armat:
HA-30/B/20/I
nivell de control: estadístic
sostres lloses armades
HA-30/B/20/I
nivell de control: estadístic
Acer d’armar:
barres corrugades: B500S
malles electrosoldades: B500T

Retracció, segons ASTM C157, als 28 dies: ε ≤ 0.0004 m/m
Tractament anticarbonatació:
Gruix equivalent d’aire al CO2 : S D(CO2) > 200 m
Resistència a la difusió del CO2: μ (CO2) > 1.000.000
Resistència a la difusió del vapor d’aigua: S D (H2O) ≤ 4 m
Adherència al formigó σ ≥ 3 N/mm2

2.3.3.3.5. Geometria
Com a valor de càlcul de les seccions s’han agafat els valors nominals definits en els plànols del projecte i
pel que fa a les toleràncies d’execució en general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de la EHE, junt
amb les limitacions que s’estableixin particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

2.3.3.4.

Mètode de càlcul

L’estructura s’ha dimensionat amb el programa CYPECAD de CYPE INGENIEROS de càlcul espacial
d’estructures tridimensionals, versió 2011.
L’estructura real s’ha transformat en un model de càlcul format per elements tipus barra.
En el model de càlcul de l’estructura principal els tancaments i compartimentacions només es tenen en
compte com a càrregues que graviten sobre l’estructura.
Pel càlcul de les sol·licitacions es fa un anàlisi lineal, pel mètode matricial de la rigidesa, basat en la hipòtesi
de comportament elàstic lineal dels materials i en la consideració de l’equilibri de l’estructura sense
deformar.
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La EHE considera adequat aquest mètode per obtenir els esforços de l’estructura tant en Estat Límit de
Servei (ELS) com en Estats Límits Últims (ELU) i en qualsevol tipus d’estructura, sempre que els efectes de
segon ordre siguin menyspreables, segons l’establert a l’article 43.
Les càrregues aplicades pel càlcul de l’estructura, tant per les comprovacions de resistència i estabilitat com
per les d’aptitud al servei, són les que s’han especificat en l’apartat 2.3.3.1 Accions considerades.
Les combinacions d’accions contemplades en el càlcul responen a les proposades pel CTE tant per
situacions persistents i transitòries com per situacions accidentals. Aquestes combinacions, junt amb el
valor dels diferents coeficients de seguretat, s’han especificat a l’apartat 2.3.3.1. d’aquesta memòria.

Desembre de 2016

cara en contacte amb el terreny, rnom = 40 mm
cara en contacte amb l’interior, rnom = 30 mm
- Bigues de trava i centradores:
sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm
cares laterals en contacte amb el terreny, rnom = 80 mm
- Murs pantalla:
cares laterals en contacte amb el terreny rmin = 80 mm

Els valors característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, o
sigui, la EHE pel cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut
dividint els valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat, indicats a l’apartat
2.3.3.3. d’aquesta memòria.

Estructura de formigó armat:

Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat
els valors nominals definits en els plànols del projecte.

Classe d’exposició: I

En el cas dels elements estructurals de formigó armat, s’han efectuat les comprovacions relatives als
diferents ELU ( articles 41 a 46 de la EHE) i als ELS (articles 49 i 50 de la EHE). Així mateix, els criteris d’armat
segueixen també les especificacions de la EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició
d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions.
En el cas del pilar metàl·lic, les comprovacions relatives als ELU i ELS i el corresponents coeficients de
seguretat, responen a les especificacions del DB SE-A
El càlcul de la fonamentació superficial i els murs de contenció, pel que fa a la seva interacció amb el
terreny, s’ha fet segons l’establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients
de seguretat especificats a l’apartat 2.3.3.2 d’aquesta memòria. Pel que fa a la seguretat estructural,
aquests elements s’han dimensionat i comprovat segons les especificacions de la EHE.

2.3.3.5.

Recobriments per durabilitat i resistència al foc

El recobriment de formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura (incloent cèrcols i
estreps) i la superfície de formigó més propera.
El recobriment mínim d’una armadura és el que 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.
A continuació 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 adicions i per un control d’execució normal, d’acord amb les especificacions de l’article 37 de
la EHE.

Pilars de formigó armat
(Local de pública concurrència)

Exigències de foc:
R 120
dimensió mínima de les cares dels pilars de 250 mm
distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 40 mm
Exigència de durabilitat:
rmin = 15 mm
10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució
Pantalles caixa ascensor de 20 cm de formigó armat
(Local de pública concurrència)

Exigències de foc:
REI 120
gruix mínim del mur 160 mm
distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 25 mm
Exigència de durabilitat:
rmin = 15 mm
10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució
Pantalla de 30 cm de formigó armat
(Local de pública concurrència)

Classe d’exposició: I

Classe d’exposició: IIa

Exigències de foc:
gruix mínim del mur 180 mm

cares laterals en contacte amb el terreny, rnom = 80 mm

distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 35 mm

Document I. Memòria i annexes

rnom = 30 mm

REI 120

sobre 10 cm de formigó de neteja rnom = 30 mm
- Fust del mur:

rnom = 25 mm

Classe d’exposició: I

Fonaments:

- Sabates i sabata del mur de contenció:

rnom = 35 mm

Exigència de durabilitat:
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rmin = 15 mm

- Per a lloses massisses sobre recolzaments lineals i per resistències al foc >R90, l’armadura de negatius
s’haurà de perllongar un 33% de la longitud del tram amb una quantia no inferior a un 25% de la
requerida en els extrems recolzats.

10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució
Lloses de cornisa de formigó vist de 20 cm amb tractament
anticarbonatació
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rnom = 30 mm

Classe d’exposició: IIa (el revestiment anticarbonatació complirà les especificacions de l’apartat 3.3.4Materials d’aquesta memòria)
Exigències de foc:
R 120

- Per a lloses massisses sobre recolzaments puntuals i per resistències foc >R90, el 20% de l’armadura
superior sobre suports s’haurà de perllongar al llarg de tot el tram.
Estructura metàl·lica:
L’estructura metàl·lica corresponent a suports i bigues haurà d’estar revestida per tal de donar compliment
a l’exigència de foc d’un local de pública concurrència amb una R120.

2.3.3.6.

gruix mínim de la llosa 120 mm

Resistència al sisme

Aplicació de la norma de construcció sismoresistent – NCSE-02

distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 30 mm

Dades de l’edifici:

Exigència de durabilitat:
rmin = 20 mm

Municipi: TERRASSA

10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució

Número de plantes sobre rasant: 3 (amb dues plantes semiencastades)

Forjats de llosa
impermeabilitzats

armada

de

25/27/30

cm

revestits

Tipus d’estructura (1) (4) (5): Forjats de llosa armada amb pilars de formigó armat o metàl·lics

i/o
rnom = 25 mm

(Local de pública concurrència)

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
Classificació de
l’edifici en funció de la seva
importància:

Classe d’exposició: I
Exigències de foc:

(Article 1.2.2)

REI 120
gruix mínim de la llosa, 120 mm
distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 30 mm

Moderada

Normal

X

Especial

Edificis amb probabilitat
menyspreable de què la
seva destrucció per un terratrèmol pugui ocasionar
víctimes, interrompre un
servei primari o produir
danys econòmics significatius a tercers.

Edificis amb probabilitat
menyspreable de què la seva
destrucció per un terratrèmol
pugui ocasionar víctimes,
interrompre un servei primari
o produir danys econòmics
significatius a tercers.

Edificis la destrucció dels quals per un
terratrèmol pugui interrompre un
servei imprescindible o donar lloc a
efectes catastròfics. En aquest grup
s’inclouen les construccions que així
es considerin en el planejament
urbanístic i documents públics
anàlegs, així com en reglamentacions
més específiques

Coeficient de risc, ρ 1

Coeficient de risc, ρ 1,3

Exigència de durabilitat:
rmin = 15 mm
10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució normal
Forjats de llosa armada de 25 cm sense revestir inferiorment
(quartet instal·lacions)

Acceleració bàsica ab: (1) (2)

rnom = 25 mm

REI 120
gruix mínim de la llosa, 120 mm

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota
la superfície obtingut en ponderar els coeficients Ci de cada estrat
del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
(Només
en
edificis
d’importància normal o
especial i amb ab  0,04g)

distància mínima equivalent a l’eix de l’armadura, am = 30 mm

Si · ab

Si 0,4 g

rmin = 15 mm
Acceleració de càlcul ac:

C  ∑ Ci ·ei 

1.15

S

0.92

30

Coeficient d’amplificació del terreny, S

Si 0,1 g <

Exigència de durabilitat:
10 mm d’increment de recobriment per un control d’execució normal

0.04

Coeficient del tipus de sòl, C: (3)

Classe d’exposició: I
Exigències de foc:

En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02
ab / g 

(4)

0,1 g → S  C / 1,25
· ab < 0,4 g → S 

C
1,25

+ 3,33 · (

· ab – 0,1) · (1 –
g

C
1,25

)

. ab → S  1,0

ac / g  S ·  · ab / g 

0.037

Observacions:
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Cobertes

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA
Edificis d’importància moderada: No cal aplicar l'NCSE-02
ab < 0,04g

- plana invertida no transitable
- plana invertida transitable
- plana invertida enjardinada.

No cal aplicar l'NCSE-02

2.3.4.1.

Cal aplicar l'NCSE-02
Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02 en edificis de normal importància sempre que:
(2)

0,04 ab < 0,08g

x

- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa
similars en les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.
En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració
sísmica de càlcul ac 0,08g

ab 0,08g (1)

Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions

Soleres

Descripció de la solució projectada (de dalt a baix):
1. Paviment de peces de terratzo microgrà, col·locades a truc de maceta amb morter de cp (6 cm).
Al Bar, el paviment es col·locarà sobre xapa de formigó armat amb malla electrosoldada 20 x 20 cm D 5
mm, de 5 cm de gruix, interceptada en coincidència amb les divisòries verticals entre recintes protegits i
làmina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada tipus Impactodan 5, de Danosa, de 5 mm de gruix. La
solera, per tant, es deixarà a una cota 5 cm inferior a la resta de la planta baixa, de manera que el paviment
quedi anivellat.

Per tant, no cal aplicar la norma ncse-02

2. Llosa de formigó armat amb malla electrosoldadada 20X20 D8mm, de 15 cm de gruix, amb formigó HA25.

Notes:

3. Làmina de polietilè.

Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g
com a màxim. I si ab 0,12g en tindran, com a màxim, 2. (art. 1.2.3)

ab < 0,12g tindran 4 plantes

4. Emmacat de grava, de 15 cm.
5. Barrera separadora (geotèxtil)

Quan ab 0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova.

HS 1

Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny:

Requeriment

Terreny I

Element projectat

(Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.

Impermeabilitat
Grau 2
2

Terreny II (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.
Terreny III (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2.
Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g ac
l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1)

0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac

0,12g

En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa
superior armada, monolítica i enllaçada a l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet
considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als comentaris de l’NCSE03 C.1.2.3.)

2.3.4.

Sistema envoltant

Soleres
El sistema envoltant que es desenvolupa tot seguit, conté les determinacions projectuals no gràfiques dels
següents elements:
Soleres
Murs en contacte amb el terreny:
Façanes:

- mur pantalla
- murs flexoresistents

- tancament de formigó
- tancament d’obra de fàbrica

Obertures: - mur cortina
- portes i obertures aïllades
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L’acabat superior de la solera corresponent a la zona de bar es deixarà a una cota 5 cm inferior a la resta, a
fi i efecte de col·locar una làmina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada, tipus Impactodan 5, de
Danosa, amb xapa de morter, armada, de 5 cm de gruix i paviment superior d’acabat, en compliment dels
requeriments d’aïllament a soroll d’impacte (DB HR)
En el disseny de les solucions constructives dels punts singulars, es respecten les condicions establertes pel
punt 2.2.3 del dB HS1 i, en particular:
El junt entre la solera i els murs flexoresistents es segella amb una banda elàstica embeguda a la massa
de formigó a ambdós costats del junt.
El junt entre la solera i els murs pantalla es resol amb l’encastament de la solera al mur, amb tres
centímetres de profunditat. El formigonat de la solera ha de massissar la regata efectuada al mur,
excepte els 3 cm. superiors, que es segellaran amb un perfil expansiu.

2.3.4.2.

Murs de contacte amb el terreny

Els murs sota rasant es resolen, segons el cas, amb dues solucions tipus. El mur de PB que en constitueix el
límit oest, es resol amb mur pantalla. La resta, amb mur flexoresistent.

2.3.4.2.1. Mur pantalla
Descripció de la solució projectada (d’exterior a interior):
1. Mur pantalla de formigó armat, de 45 cm. de gruix (formigó hidròfug de consistència fluida, i utilització
de llots bentonítics, segons HS 1)
2. Impermeabilització interior del mur i de la biga de coronació, prèvia neteja del parament amb màquina
fresadora i aigua a pressió, amb aplicació de dues capes de morter impermeabilitzant projectat tipus
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Vandex Super. Formació de regata als junts de formigonat i posterior reblert amb morter reparador.
Retirada de les plaques d’ancoratge del mur pantalla i segellat amb morter impermeabilitzant i reblert
amb morter de reparació.
3. Trasdossat amb estructura autoportant de perfilaria de xapa d’acer de 48 mm, amb planxa de guix
laminat de 15 mm
En l’encontre amb elements de compartimentació interior, aquests arribaran fins al mur, interceptant el
trasdossat.
HS 1
Impermeabilitat
Grau 1

Requeriment
Element projectat

2

2.3.4.2.2. Mur Flexoresistent
Descripció de la solució projectada (d’exterior a interior):
1. Làmina protectora i drenant composada per estructura tridimensional de polietilè d’alta densitat (HDPE)
i geotèxtil per una cara, tipus Drentex Protect Plus, de Texsa. Es col·locarà perfil especial de remat
superior de la làmina.
2. Làmina impermeabilitzant autoadhesiva recoberta de amb malla de polipropilè, tipus Texself 1,5 de
TEXSA, o similar.
3. Imprimació asfàltica tipus Emufal I, amb un consum de 0,3 Kg/m2, de Texsa, o similar.
4. Mur flexoresistent de formigó armat, de 30/35 cm. de gruix
5. Fins a un metre de profunditat sota rasant exterior, aïllament de plaques rígides de llana de vidre, de 30
mm de gruix amb revestiment de paper Kraft, conductivitat tèrmica ≤ 0,034 W/mK i resistència tèrmica
≥ 0,90 m2K/W.
6. Trasdossat amb estructura autoportant de perfilaria de xapa d’acer de 48 mm, amb planxa de guix
laminat de 15 mm
En l’encontre amb elements de compartimentació interior, aquests arribaran fins al mur, interceptant el
trasdossat.

Requeriment

HS 1
Impermeabilitat
Grau 1

Element projectat

2

S’instal·larà a la base del mur un tub drenant de D150mm envoltat de graves separades del terreny
mitjançant feltre geotèxtil.

2.3.4.3.

Façanes

Les façanes es resolen amb dues tipologies clarament diferenciades:
Els testers, corresponents a les façanes amb orientació Sud i Nord, es resolen amb un full exterior de
formigó per anar vist, que constitueix un parament continu sense perforacions, amb trasdossat interior
de guix laminat.
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Les façanes corresponents a les orientacions est i oest es resolen, en general, amb una vidriera contínua
protegida per lames verticals de gran format. Puntualment, alguns trams cecs es resolen amb full central
d’obra de fàbrica, doblat interior de guix laminat i emplafonat exterior.

2.3.4.3.1. Tancaments de formigó
Es tracta de les façanes amb orientació sud i nord
Descripció de la solució projectada (d’exterior a interior):
1. Mur de formigó armat, de 30/35 cm. de gruix
2. Aïllament de plaques rígides de llana de vidre, de 30 mm de gruix amb revestiment de paper Kraft,
conductivitat tèrmica ≤ 0,034 W/mK i resistència tèrmica ≥ 0,90 m2K/W.
3. Cambra d’aire no ventilada, de 5 cm.
4. Trasdossat amb estructura autoportant de perfilaria de xapa d’acer de 48 mm, amb planxa de guix
laminat de 15 mm.
En l’encontre amb elements de compartimentació interior, aquests arribaran fins al full principal de la
façana, interceptant el trasdossat.
HS 1
Requeriment
Element projectat

3

2.3.4.3.2. Tancaments d’obra de fàbrica
Es tracta dels trams cecs de la façana del carrer de Franc Comtat i de la façana Est, a nivell de PB.
Descripció de la solució projectada (d’exterior a interior):
1. Emplafonat de tauler fenòlic de 6 mm de gruix, adherit sobre rastrells verticals cada 50 cm. Els rastrells
són d’alumini amb secció T, amb una amplada de l’ala de 63 mm, ancorats al full de fàbrica mitjançant
distanciadors que permetin la regulació dimensional per garantir la planeitat del parament. El tauler
fenòlic es fixa als muntants mitjançant cordó d’adhesiu elàstic tipus Sika o similar i cinta adhesiva de
doble cara (per garantir l’adherència en el moment de la col·locació. Els junts entre plaques i en les
entregues perimetrals són de 8 mm. Les cantonades es reforçaran mitjançant perfila angular per la part
posterior, fixat amb adhesiu. L’acabat del tauler fenòlic, en colors llisos Zinc Yellow (ref. A 04.0.5/ST),
Gold Yellow (ref. 04.1.7/ST) i Red Orange (ref. 10.1.8/ST) de TRESPA, o similar.
2. Arrebossat de morter de de cp d’un cm de gruix, reglejat.
3. Paret de maó calat tipus “gero”, de gruix 14 cm, agafat amb morter de cp.
4. Aïllament de plaques rígides de llana de vidre, de 30 mm de gruix, no hidròfiles, conductivitat tèrmica ≤
0,034 W/mK i resistència tèrmica ≥ 0,90 m2K/W.
5. Trasdossat amb estructura autoportant de perfilaria de xapa d’acer de 48 mm, amb planxa de guix
laminat de 15 mm
En l’encontre amb elements de compartimentació interior, aquests arribaran fins al full principal de la
façana, interceptant el trasdossat.
HS 1
Requeriment
Element projectat
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Impermeabilitat
Grau 3

Impermeabilitat
Grau 3
5
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2.3.4.4.

Obertures. Descripció, comportament i justificació de compliment del CTE

Es tracta de la pràctica totalitat de la façana est i de bona part de la façana oest. Es resol amb mur cortina
de perfilaria d’alumini amb trencament de pont tèrmic i envidraments de doble vidre amb càmera, amb
gruixos i característiques segons requeriments tècnics en cada cas i protecció solar mitjançant lames
verticals de gran format, d’estructura interior d’acer inoxidable i folrat de tauler fenòlic.
Mur Cortina
Mur cortina amb aspecte de trama horitzontal, amb muntants cada 1,80 metres i travessers cada 0,90
metres, aproximadament, excepte a la zona pròxima a l’accés de planta primera, on no s’han disposat
travessers i els envidraments tenen una alçada de 2,80 metres.
En general, els muntants s’ancoren de sostre a sostre. A la façana del doble espai vestibular s’hi disposa, a
mitja alçada, una biga d’acer constituïda per dos perfils IPE-180 soldats, ancorada mitjançant platines als
pilars metàl·lics de l’estructura principal de l’edifici i a un pilar metàl·lic que queda embegut al propi mur
cortina, al punt de gir de la façana. Aquesta estructura intercepta el mur cortina i permet reduir
considerablement el dimensionat de la perfilaria d’alumini en aquesta zona. El perfil IPE-180 exterior es
perllonga a la resta de la façana, permetent l’ancoratge de les lames.
A la façana de planta baixa, a l’objecte de reduir la inèrcia necessària dels muntants es disposa un tub
d’acer 60x40x4 mm, soldat de pilar a pilar a una alçada de 2,10 metres per darrera del mur, en el qual
s’ancoren els muntants, que en aquest cas no queden interceptats.

Desembre de 2016

Els remats perimetrals es realitzaran amb motllures de xapa d’alumini de 2 mm de gruix amb segellat
perimetral de silicona neutra resistent a UVA sobre fons de junt antiadherent a la silicona.
Tots els elements d’alumini seran galvanitzats en color plata mate de classe 15, amb gruix mínim de 15
micres amb certificació de la complementació del segell europeu de qualitat EWAA/EURAS per la
pel·lícula anòdica sobre alumini extruït o laminat per arquitectura.
Als mòduls que oculten el cantell del sostre s’hi col·locarà un panell sanwich amb cara exterior d’alumini
anoditzat sobre placa rígida d’aïllament tèrmic de 2 cm de gruix.
Dimensionat de l’entramat del mur cortina i justificació del compliment del DB SE
D’acord amb el Db SE AE, s’ha considerat una càrrega de vent:
qe  qb . ce . cp  0,678 kN/m2
qb (zona geogràfica C) = 0,525625 kN/m2
ce (IV, h=6m) = 1,45
cp (esveltesa 1) = 0,89
S’han dimensionat els diferents perfils considerant, per a cada un d’ells, el cas més desfavorable:

Els perfils del mur cortina, del sistema MX parrilla tradicional de TECHNAL o similar, són:

H (m)

L (m)

Distància
entre
ancoratges

Longitud del
vano

(L/200 / 1,5
mm)

Muntants de 52x100 mm (ref. FM169) Ixx = 116.05 cm4, Wxx = 20.95 cm3
Muntants de 52x140 mm (ref. FM158) Ixx = 289.30 cm4, Wxx = 37.56 cm3

Fletxa
admissible
(mm)

4

Ixx (cm )
Inèrcia
mínima
necessària

Muntant 1

3,81

1,73

1,500

287,97

Muntant 2

2,95

1,71

1,475

106,93

Travesser

1,73

3,81

0,865

13,76

Travessers de 52xx50 mm (ref. FM252) Ixx = 22.42 cm4, Wxx = 6.83 cm3, Iyy = 16.87 cm4, Wyy = 6.49
cm3
Travessers de 52xx50 mm (ref. FM252) Ixx = 289.30 cm4, Wxx = 37.56 cm3, Iyy = 16.87 cm4, Wyy = 6.49
cm3
Travessers d’idèntiques característiques que els muntants anteriors, quan coincideixin amb el paviment
o amb el cel ras i en dentells de portes automàtiques.
El sistema de mur cortina utilitzat té les següents característiques tècniques:
Les unions entre muntants i travessers, en tall recte, es realitza mitjançant embuts especials d’alumini
provistos de junta siliconada per garantir l’estanquitat de la unió.
Ruptura de pont tèrmic integrada al sistema mitjançant la interposició d’un junt continu EPDM entre els
perfils d’estructura i els perfils de tapa.
La subjecció del vidre es fa mitjançant junt continu EPDM.
L’acabat exterior dels perfils, mitjançant tapetes clipades a les contratapes (ref. 6617). Drenatge a tapa i
contratapa horitzontal per cada mòdul.
La dilatació vertical dels muntants s’absorbirà mitjançant la interposició de metxes interiors d’alumini
extruït, situades a cada punt d’ancoratge, fixant l’extrem superior dels muntants i permetent el
moviment de l’inferior.
Ancoratges d’acer laminat amb acabat galvanitzat per la fixació de dels muntants a l’obra. Permetran
una regulació tridimensional de +/- 3cm.
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Perfil del
projecte

FM158
52x140 mm
FM169
52x100 mm
FM252
52xx50 mm

4

Ixx (cm )

3

Wxx (cm )

289,30

37,56

116,05

20,95

22,42

6,83

Finestres
Els fulls practicables, de dimensions aproximades 1,80x0,90 metres i obertura oscil·lant, es fixen a muntants
i travessers del mur cortina segons detalls.
Es resolen amb perfilaria d’alumini extruït de la sèrie Epure, de Technal, o similar, amb acabat anoditzat de
característiques idèntiques a les de l’’estructura del mur cortina. És formada per marc tubular de secció de
base 55 mm (ref. S8070D) amb ruptura de pont tèrmic mitjançant dues barres de poliamida. El full està
format per perfils tubulars d’angle recte en la cara interior (ref. FF825). Estanquitat entre marc i full
mitjançant junt intermig de EPDM i drenatge mitjançant perforacions ocultes. Les manetes, del model recte
de TECHNAL o similar. Tots els cargols utilitzats seran d’acer inoxidable.
Portes batents d’alumini
Es tracta de la porta exterior del Bar, de dos fulls batents, i de la sortida d’emergència de planta segona,
d’un full batent, de dimensions segons plànols, fixades a muntants i travessers del mur cortina segons
detalls.
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Es resolen amb perfilaria d’alumini extruït de la sèrie PG, de Technal, o similar, amb acabat anoditzat de
característiques idèntiques a les de l’’estructura del mur cortina. És formada per perfils del marc i dels fulls
coplanaris de 42 mm i sòcol de 140 mm a la part inferior del full. El vidre s’agafa mitjançant ribets clipables
a ambdós costats.. Estanquitat entre marc i full mitjançant doble junt intermitg de EPDM, excepte a la part
inferior, amb doble pelfa amb làmina de propilè interior. Els farratges, certificats per suportar pesos de fins
a 80 Kg per full. Tots els cargols utilitzats seran d’acer inoxidable.

3+3/16/4

La porta del bar disposarà de maneta de disseny recte de Technal o similar i pany amb clau. La porta
d’emergència de planta segona, de barra d’obertura antipànic. Seran d’acer inoxidable o d’alumini
anoditzat en color plata mate.

5+5 (a les portes d’obertura automàtica)

Portes automàtiques
Les portes d’accés públic a l’equipament es resolen amb mecanisme d’obertura automàtica mitjançant
detector de moviment.
La porta de planta baixa és de dos fulls corredissos i un full fix de vidre laminar 5+5 mm amb perfilaria
perimetral engomada d’alta estanquitat. Mecanisme d’obertura TELESCÒPICA de 7 cm de cantell DCU de
Geze, o similar, amb automatisme encapsulat de baix nivell sonor, motors d’alt rendiment per fulls de fins a
80 Kg, limitació de força a 150 N segons normativa DIN 18650, control per microprocessador intel·ligent
DCU digital, bateria per obertura en cas d’emergència autocontrolada mitjançant microprocessador i
programador amb display i teclat tàctil. Elements d’acabat de la guia en alumini anoditzat en color plata.
La porta de planta primera és d’un full corredís i un full fix de vidre laminar 5+5 mm amb perfilaria
perimetral engomada d’alta estanquitat. Mecanisme d’obertura SLIMEDRIVE de 7 cm de cantell DCU de
Geze, o similar, amb automatisme encapsulat de baix nivell sonor, motors d’alt rendiment per fulls de fins a
120 Kg, limitació de força a 150 N segons normativa DIN 18650, control per microprocessador intel·ligent
DCU digital, bateria per obertura en cas d’emergència autocontrolada mitjançant microprocessador i
programador amb display i teclat tàctil. Elements d’acabat de la guia en alumini anoditzat en color plata.
Portes d’estructura metàl·lica i emplafonat de tauler fenòlic
Es tracta de les portes exteriors de la sala polivalent i el recinte d’escombraries, batents d’obertura cap a
l’exterior, de dos fulls la primera i d’un full la segona, integrades al parament de tauler fenòlic de planta
baixa i enrasades exteriorment al mateix.
Es resolen amb estructura interior de perfils d’acer laminat industrial, sense polir, de tipus Perfrisa, sèrie C,
de tub 50x40x2mm, segons dimensions i detalls continguts als plànols de seccions constructives i de
façanes, emplafonat a ambdues cares amb tauler fenòlic de 6 mm de gruix fixat als perfils interiors
mitjançant cordó d’adhesiu elàstic tipus Sika o similar i cinta adhesiva de doble cara i reblert interior de
llana de llana de vidre.
La porta de la sala polivalent disposarà de sistema d’obertura antipànic amb barra horitzontal i la porta del
recinte d’escombraries, de maneta interior i pany amb clau.
Envidraments
Són de doble vidre amb càmera, amb llunes incolores i un gruix total de 26 mm. La solució mínima
adoptada (excepte a les portes d’obertura automàtica) és 3+3/15/5, que s’incrementa en funció de la
dimensió de l’envidrament i dels requeriments relatius al risc d’impacte des de l’interior i/o exterior, i
d’aïllament acústic.
Els envidraments utilitzats a les façanes són els que es relacionen a continuació. El plànol E 8.2 Tancaments
d’alumini i tauler fenòlic identifica quin s’ha utilitzat en cada cas.
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3+3/14/3+3
4+4/14/4
4+4/12/3+3
5+5/10/3+3

Els vidres del sector de planta primera que no té lames, tenen adherit un text que identifica l’equipament i
que proporcionen a l’envidrament esmentat un factor solar de 0,75. S’adheriran per la cara interior del
vidre exterior.
Compliment de requeriments tècnics
Els vidres exposats a risc d’impacte segons el Db SUA 1 seran, com a mínim, un vidre laminar 3+3, que
garanteix un nivell d’impacte de grau 2 segons norma UNE EN 12600:2003. A l’exterior, s’ha adoptat el
vidre laminar 3+3 per a tota la superfície i, a les zones exposades, s’hi ha col·locat, com a mínim, un vidre
laminar 4+4.
En conformitat amb el dB SUA 1, quan el mur cortina fa la funció de protecció davant el risc de caigudes té
un travesser situat a 90 cm d’alçada i té una resistència mecànica > 8 kN.
El compliment dels requeriments del dB HR es justifiquen a l’apartat 3.9. En tot cas, el sistema de mur
cortina utilitzat, Mx parrilla tradicional de Technal, amb la solució mínima d’envidrament adoptada
3+3/16/4 garanteix, segons assajos, un RA,tr = 30 dBA, que és l’exigència pels recintes protegits en general,
excepte les sales S2, S7 i Ad, amb exigència de RA,tr = 33 dBA. En aquest cas s’adopta una solució
d’envidrament 5+5/8/4+4, que garanteix segons assajos l’esmentada exigència.
Protecció solar exterior
La protecció solar dels envidraments és constituïda per lames verticals de gran format (50x6 cm de secció
en P1 i P2 i 80x65 cm en PB). Es tracta d’una solució eficaç, donada la orientació a est i oest de les façanes.
Són fixes i es disposen amb certa irregularitat i en orientacions diverses, cosa que genera diversos graus
d’obertura des de l’interior.
Són d’estructura interior de tubs d’acer inoxidable industrial, sense polir, emplafonades a ambdues cares
amb tauler fenòlic de 6 mm de gruix, adherit mitjançant cordó d’adhesiu elàstic tipus Sika o similar i cinta
adhesiva de doble cara (per garantir l’adherència en el moment de la col·locació). Els testers de les lames es
rematen amb platina d’acer inoxidable industrial, esmaltada en el mateix color que la lama. Els junts
horitzontals són de 8 mm i els verticals, entre el tauler i la platina, de 2 mm. Seran, en tot cas, suficients per
garantir deformacions de 2,5mm/m. L’acabat del tauler fenòlic, en colors llisos Zinc Yellow (ref. A
04.0.5/ST), Gold Yellow (ref. 04.1.7/ST) i Red Orange (ref. 10.1.8/ST) de Trespa, o similar.
Les lames s’ancoren a base del paviment, a perfil IPE de la façana i a sostre o biga de formigó amb peces
d’ancoratge d’acer inoxidable industrial, sense polir, segons detalls.
Els plànols 8.3.1 i 8.3.2 contenen els detalls de les lames.
Protecció solar interior
Complementàriament a la protecció exterior, a les obertures de les sales s’hi instal·larà una cortina interior
enrotllable, tipus Screen, amb grau de transparència a determinar per la DF. A la sala polivalent s’hi
col·locarà una cortina opaca plegable lateralment mitjançant una guia encastada al cel ras. Totes les
cortines disposen de sistema d’accionament motoritzat, mitjançant control ubicat a la mateixa sala.
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2.3.4.5.

Cobertes

Les cobertes de la Planta Baixa i de la Planta Primera són transitables i d’accés públic, amb una part
pavimentada i una altra enjardinada. La coberta de Planta Segona és plana i no transitable

2.3.4.5.1. Coberta plana, invertida, no transitable (P2).
Descripció de la solució projectada (d’exterior a interior):
1. Capa de 5 cm de gruix de grava de palet de riera.
2. Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de TEXSA o similar.
3. Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 30+20 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
4. Membrana impermeabilitzant monocapa, no adherida, constituïda per làmina de betum polimèric,
modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2, amb armadura de polietilè biorientat, tipus Morterplás
Polimèrica PE 4,8 Kg de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d’acabament, superior. Tindran
un desenvolupament mínim de 30 cm (15 cm sobre el nivell d’acabat) i, la banda superior, serà
autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás Polimèrica Fv 4 Kg Mineral de Texsa, o similar. Es
rematarà amb perfil específic segons detall.
5. Formació de pendents amb formigó cel·lular (pendent ≥ 2%).
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1. Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm,
amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+E de consistència fluida, escampat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge manual i acabat ratllat manual
2. Capa separadora difusora de vapor de feltre de polipropilè i polietilè termosoldat tipus Texxam 1500 de
Texsa o similar.
3. Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base de dues làmines de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 3 Kg/m2 i 4Kg/m2 cada una, amb armadura de feltre de polièster, adherides entre sí,
tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i Morterplas Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d’acabament, superior. Tindran
un desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a mínim de 30 cm i, la banda
superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás Polimèrica FV 4 Kg Mineral de
Texsa, o similar.
L’entrega amb la barana metàl·lica es realitza segons detalls, amb màstic Texsadh P.1, làmina Morterplás
Polimèrica SBS FV 2,4 GR-2 i segellat del junt amb Texsaflex P, de Texsa o similar.
4. Formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 500 Kg/m3, amb un gruix mitjà de 30 cm,
acabat amb capa de morter armat amb mallatex de 3 cm de gruix.
5. Llosa de formigó armat de 27/30 cm.

6. Llosa de formigó armat de 27 cm.

6. Fals sostre de placa de guix laminat de 13 mm de gruix, fonoabsorbent o llisa, segons el cas, suspesa
mitjançant tirants metàl·lics segons descripció continguda a l’apartat corresponent a compartimentació
interior.

7. Fals sostre de placa de guix laminat de 13 mm de gruix, fonoabsorbent o llisa, segons el cas, suspesa
mitjançant tirants metàl·lics segons descripció continguda a l’apartat corresponent a compartimentació
interior.

El ràfec es remata amb xapa plegada d’alumini, de 2 mm de gruix, segons detalls.

Les superfície horitzontal superior dels ràfecs i dels murets perimetrals s’impermeabilitzen amb emulsió
tipus Mopren de Texsa o similar.

2.3.4.5.3. Coberta plana, invertida, transitable, pavimentada (PB).

El desguàs es resol per escorrentia fins a la vorera.

Els punts de desguàs es resolen mitjançant desguàs compost per cassoleta prefabricada totalment adherida
a la membra impermeabilitzant mitjançant dos reforços i morrió registrable.

Descripció de la solució projectada (d’exterior a interior):

Coberta Caixa d’ascensor interior (P2)

2. Xapa de repartiment i formació de pendents de formigó armat amb malla electrosoldada 20x20 cm
D8mm, de 15 a 20 cm de gruix.

Descripció de la solució projectada (d’exterior a interior):
1. Xapa plegada d’alumini anoditzat en color plata, de 2 mm de gruix, amb un retorn de 20 cm pels
laterals de la caixa.
2. Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de TEXSA o similar.
3. Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 30+20 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
4. Membrana impermeabilitzant monocapa, no adherida, constituïda per làmina de betum polimèric,
modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2, amb armadura de polietilè biorientat, tipus Morterplás
Polimèrica PE 4,8 Kg de Texsa, o similar.
5. Llosa de formigó armat.

1. Paviment de peces de formigó de 6 cm de gruix, col·locat amb ull de perdiu.

3. Capa separadora difusora de vapor de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de Texsa o similar.
4. Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 30+20 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
5. Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base de dues làmines de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 3 Kg/m2 i 4Kg/m2 cada una, amb armadura de feltre de polièster, adherides entre sí,
tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i Morterplas Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d’acabament, superior. Tindran
un desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a mínim de 30 cm i, la banda
superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás Polimérica FV 4 Kg Mineral de
Texsa, o similar.

Coberta Caixa d’ascensor exterior (P2)

6. Imprimació a base d’emulsió asfàltica amb un consum de 0,3 Kg/m2 tipus Emufal I, de Texsa, o similar.

Impermeabilització de la cara superior de la llosa amb emulsió tipus Mopren de Texsa o similar.

7. Llosa de formigó armat de 27/30 cm.

2.3.4.5.2. Coberta plana, invertida, transitable, pavimentada (P1).
Descripció de la solució projectada (d’exterior a interior):
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8. Fals sostre de placa de guix laminat de 13 mm de gruix, fonoabsorbent o llisa, segons el cas, suspesa
mitjançant tirants metàl·lics segons descripció continguda a l’apartat corresponent a compartimentació
interior.

En l’encontre amb murs i façanes, la divisòria interior s’entrega al full principal d’aquests, interceptant el
trasdossat. En l’encontre amb sostres, s’entrega al forjat, interceptant el fals sostre. En els encontres amb
terres, es col·loca sobre paviment o sobre solera/forjat, interceptant paviment flotant, segons el cas.

El desguàs de les aigües es resol amb una canal contínua, segons detalls.

Els plànols de Planta contenen la identificació dels diferents tipus de divisòries.

2.3.4.5.4. Coberta plana, invertida, transitable, enjardinada (PB).

2.3.5.1.1. Divisòries de la sala polivalent

Descripció de la solució projectada (d’exterior a interior):

Tipus DV1

1. Substrat de terra vegetal de 35 cm de gruix.

Consisteix en doble estructura d’acer autoportant de 70 mm, no arriostrada i separada 10 mm, amb doble
planxa de guix laminat de 12,5 mm a cada cara exterior, una placa de guix laminat de 12,5 mm a una
de les cares interiors i doble placa semirígida de llana mineral a l’interior, de resistència al flux de l’aire
r ≥ 5kPa.s/m2. El gruix total de l’element és de 21 cm.

2. Capa drenant formada per estructura tridimensional de poliestirè amb revestiment filtrant de
polipropilè per una cara, tipus Drentex capa 200 de Texsa o similar.
3. Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 30+20 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
4. Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de Texsa o similar.
5. Capa impermeabilitzant adherida a la inferior, a base d’una làmina de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 4 Kg/m2 amb additius antiarrels, autoprotecció mineral i armadura de feltre de
polièster de 180 gr/m2, tipus Morterplas FP 4Kg Garden, de Texsa, o similar.
6. Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base d’una làmina de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 3 Kg/m2 cada una, amb armadura de fibra de vidre, tipus Morterplas Polimèrica FV 3
Kg, de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d’acabament, superior. Tindran
un desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a mínim de 30 cm . La banda
superior, serà autoprotegida tipus Morterplas FP 4Kg Garden.
Els ancoratges de les baranes s’impermeabilitzen amb màstic Texsadh P-1 de Texsa, o similar, segons
detalls.
7. Llosa de formigó armat de 27 cm.
8. Fals sostre de placa de guix laminat de 13 mm de gruix, fonoabsorbent o llisa, segons el cas, suspesa
mitjançant tirants metàl·lics segons descripció continguda a l’apartat corresponent a compartimentació
interior.
El ràfec i el muret lateral, es rematen amb xapa plegada d’alumini, de 2 mm de gruix, segons detalls.
El desguàs de l’escorrentia superficial es realitza mitjançant una canal, i el del drenatge, mitjançant tub
drenant.

2.3.5.

Sistema de compartimentació

L’adequació del sistema de compartimentació interior a les exigències dels dB HR i dB SI s’ha justificat a
l’apartat CN Compliment del CTE i altra normativa tècnica aplicable.

2.3.5.1.

Compartimentació vertical

Es projecten, en general, de guix laminat sobre estructura de perfils d’acer galvanitzat, reblertes de
material absorbent acústic, segons solucions diverses adaptades als requeriments d’aïllament acústic de
cada cas. S’adopta aquesta solució per la flexibilitat que suposa respecte a futures modificacions de la
distribució interior de l’equipament.

En l’encontre amb el terra, la divisòria s’entrega amb la solera, interceptant el paviment i la llosa flotant,
segons detall.

2.3.5.1.2. Divisòries de les sales i el bar
S’adopta, segons el cas, una solució amb estructura portant doble o simple.
Les divisòries s’entreguen amb el forjat, interceptant el paviment, i la llosa flotant, segons detall.
Tipus E2
Consisteix en estructura d’acer autoportant de 70 mm, amb doble planxa de guix laminat de 12,5 mm a
cada cara i placa semirígida de llana mineral a l’interior, de resistència al flux de l’aire r ≥ 5kPa.s/m2. El gruix
total de l’element és de 21 cm.
Tipus E3
Consisteix en doble estructura d’acer autoportant de 70 mm, no arriostrada i separada 10 mm, amb doble
planxa de guix laminat de 12,5 mm a cada cara i doble placa semirígida de llana mineral a l’interior, de
resistència al flux de l’aire r ≥ 5kPa.s/m2.
Eventualment, la cambra de separació entre ambdues estructures s’amplia per permetre l’allotjament
d’elements estructurals i d’instal·lacions (pilars, baixants, ventilacions, etc.). En aquests casos, la separació
es manté en tot el tram evitant la formació de calaixos.
El gruix total de l’element és, com a mínim, de 20 cm.

2.3.5.1.3. Altres divisòries
Tipus E1
Es tracta de la solució que s’adopta en els elements de compartimentació entre els recintes no protegits
acústicament (serveis higiènics, magatzems i els recintes per a instal·lacions) i entre aquests i els espais
vestibulars.
Consisteix en estructura d’acer autoportant de 70mm, amb planxa de guix laminat de 15 mm a cada cara i
placa semirígida de llana mineral a l’interior, de resistència al flux de l’aire r≥5kPa.s/m2.
En alguns paraments, la placa de guix laminat és substituïda per un emplafonat de DM de 1,5 cm de gruix
sobre rastrells de fusta fixats a l’estructura d’acer laminat, segons detalls. Als amidaments, per tant, s’han
de definir dues variants d’aquest envà: amb emplafonat a ambdues cares i amb emplafonat a una cara.

En els encontres perimetrals amb sostres, terres, murs i pilars, es disposarà banda elàstica entre aquests i
l’estructura autoportant de la divisòria.
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2.3.5.1.4. Caixa d’ascensor
És de mur de formigó armat, de 30 cm de gruix, amb trasdossat exterior de planxa de guix laminat de
15 mm sobre estructura d’acer autoportant de 48 mm.

2.3.5.1.5. Tancaments practicables interiors
Les especificacions tècniques pormenoritzades dels tancaments practicables interiors i els detalls es
contenen als plànols E 9.1 i E 10.
Portes de les sales
Són de fusta llisa per pintar, en general d’un full batent de 90x110 cm de DM amb reblert interior de llana
de roca i, eventualment, de dos fulls batents, un de 90 cm i l’altre de 50 cm. Les portes de les sales S2, S3 i
S5 incorporen una tarja lateral de vidre laminar 4+4, de la mateixa alçària que la porta i d’amplades
diverses, per permetre la visibilitat interior-exterior i per proporcionar llum natural al passadís.
L’envidrament té un travesser a una alçada de 90 cm, d’acord amb l’exigència del Db SUA 2. El bastiment
és de fusta massissa i es revesteix amb tapetes planes de DM hidròfug, segons detalls. Equipades amb
manetes d’alumini anoditzat, pany amb clau i frontisses i altres ferratges d’acer inoxidable.
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70 cm. Equipades amb mecanisme que permeti l’obertura des del seu exterior. Tots els ferratges són d’acer
inoxidable.
Tancament del bar
És de vidre trempat de 10 mm de gruix, amb un full pivotant de 110x220 cm i una tarja lateral fixa. Muntat
sobre marc perimetral de platines d’acer inoxidable setinat, collades a bastiment ocult de tub d’acer
galvanitzat. Tirador i resta de ferratges en acer inoxidable. L’envidrament incorporarà una franja d’adhesius
circulars a una alçada de 90 cm.
Tancament del despatx d’administració
De les mateixes característiques que el del Bar.
Armaris
Armaris semiencastats amb cos de tauler aglomerat xapat amb melamina i portes de DM de 1,6 cm de
gruix. Tenen una alçada de 216 cm i un aspecte exterior que els mimetitza amb l’emplafonat de fusta dels
espais vestibulars. Equipats amb prestatges interiors i pany amb clau. Tots els ferratges, d’acer inoxidable.

Porta de la sala polivalent

2.3.5.2.

De disseny similar a les anteriors, però amb dos fulls batents de 80 cm. L’envidrament lateral és de vidre
laminar 6+6. Es certificarà un aïllament a soroll aeri del tancament Ra ≥ 30 dBA.

2.3.5.2.1. Solució genèrica

Portes dels magatzems de la Sala Polivalent

1.

Paviment de peces de terratzo microgrà, col·locades a truc de maceta amb morter de cp (6 cm).

Són d’un full corredís de fusta llisa per pintar de 225x216 cm. La guia, vista, és del model SLID 60, de Klein, o
similar. Sense bastiment de fusta, els brancals es revesteixen amb l’emplafonat de DM i el dintell amb placa
de guix laminat. A l’interior del dintell, ocult, hi ha un tub d’acer galvanitzat de 60x40 mm on es colla la
guia. Equipades amb tiradors d’acer innoxidable.

2.

Xapa de formigó armat amb malla electrosoldada 20 x 20 cm D 5 mm, de 5 cm de gruix, interceptada
en coincidència amb les divisòries verticals entre recintes protegits.

3.

Làmina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada tipus Impactodan 5, de Danosa, de 5 mm de
gruix.

4.

Llosa de formigó armat, de 27 cm de gruix.

Portes dels espais de servei
Són de fusta llisa per pintar d’un full batent de 80x110 cm, com a mínim. En general, s’integren al parament
emplafonat de fusta dels espais vestibulars, al qual s’enrasen. El bastiment és de fusta massissa i es
revesteix amb tapetes planes de DM hidròfug, segons detalls. Equipades amb manetes d’alumini anoditzat,
pany amb clau (excepte les dels serveis higiènics) i frontisses i altres ferratges d’acer inoxidable.
Registres d’instal·lacions
Són de tauler de DM de 1 cm de gruix, per pintar, d’amplades diverses i de 116 cm d’alçada. S’integren al
parament emplafonat dels espais vestibulars, al que s’enrasen. Bastiment ocult de fusta massissa.
Equipades amb, pany amb clau i frontisses i altres ferratges d’acer inoxidable.

Compartimentació horitzontal

Descripció de la solució projectada (de cara superior a inferior):

5. Fals sostre de placa de guix laminat, segons solucions diverses que s’indiquen al plànol E6:
a. Placa de 13 mm de gruix, fonoabsorbent tipus R8/18 BC de Pladur, sobre entramat de perfils laminats
d’acer galvanitzat disposats cada 30x60 cm i suspesos del sostre mitjançant barreta roscada de D
6mm. Entrega a trasdossats i divisòries mitjançant perfil específic i junt de feltre. Reblert de fals
sostre amb llana de roca de 75 mm. A les sales i al bar, en general.

Tancaments de sectorització dels espais vestibulars

b. Placa de 13 mm de gruix, llisa, sobre entramat de perfils laminats d’acer galvanitzat disposats cada
60x60 cm i suspesos del sostre mitjançant barreta roscada de D 6mm. Entrega a trasdossats i
divisòries mitjançant perfil específic i junt de feltre. Als espais vestibulars, a franja perimetral de les
sales i al recinte de climatització.

Són d’un full corredís de fusta llisa per pintar, de dimensions diverses segons el cas. La guia, allotjada al
bastiment o a fals sostre, és del model UNIKSELF de Klein, o similar, amb mecanisme que forci l’obertura de
la porta quan no està tancada amb clau. Equipades amb tiradors d’acer inoxidable i pany amb clau.

c. Cel ras registrable, amb placa de 12,5 mm, llisa, sobre entramat ocult de perfils laminats d’acer
galvanitzat disposats cada 60x60 cm i suspesos del sostre mitjançant barreta roscada de D 6mm Als
serveis higiènics.

Mampares dels Serveis higiènics

d. Cel ras registrable, amb placa de 12,5 mm, llisa, sobre entramat vist de perfils laminats d’acer
galvanitzat disposats cada 60x60 cm i suspesos del sostre mitjançant barreta roscada de D 6mm. Al
recinte de neteja i al magatzem de planta primera.

Constitueixen les divisòries interiors dels serveis higiènics, excepte les de les cabines adaptades. Són de
tauler fenòlic, amb acabat en color llis a ambdós paraments, muntades sobre potes regulables d’acer
inoxidable de 15 cm i amb una alçada total de 190 cm. Les portes, d’un full batent, tenen una amplada de

Document I. Memòria i annexes

e. Sense fals sostre. Al recinte d’instal·lacions i al magatzem del sota-escala de planta baixa.

Pàgina 47

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

2.3.5.2.2. Separació horitzontal entre el recinte de climatització (PB) i la sala S4 (P1)
Descripció de la solució projectada (de cara superior a inferior):
1. Paviment de peces de terratzo microgrà, col·locades a truc de maceta amb morter de cp (6 cm).
2. Llosa de formigó armat, de 27 cm de gruix.
3. Fals sostre de placa de guix laminat de 13 mm de gruix, segons descripció de l’apartat anterior.

2.3.5.3.

Defenses

Desembre de 2016

Els esglaons d’escala, de terratzo microgrà, a escaire, col·locat sobre llosa de formigó inclinada i agafat amb
morter de ciment.
Al recinte de climatització, el paviment és de formigó remolinat mecànic.
Els Paviments sobre forjat, es col·locaran sobre xapa de formigó armat amb malla electrosoldada 20 x 20
cm D 5 mm, de 5 cm de gruix, interceptada en coincidència amb les divisòries verticals entre recintes
protegits i làmina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada tipus Impactodan 5, de Danosa, de 5 mm
de gruix, per aïllar la planta inferior del soroll d’impacte. La mateixa solució s’aplica també al Bar, per evitar
transmissions acústiques a la sala polivalent a través de la solera.

2.3.5.3.1. Definició del subsistema

Paraments verticals

El constitueix el conjunt de baranes interiors de l’edifici, concretament, la barana de l’escala i la barana
horitzontal de les zones de pas obertes sobre la planta inferior.

Els paraments verticals interiors són:

Aquestes baranes responen a un model únic adaptat a les situacions diverses en que es col·loquen. És el
següent:
Estructura de platines d’acer de 60x10 i 60x5 mm i tub d’acer laminat en fred de 40x40x2 mm, per anar
vista. Els muntats i passamà superior, amb 60x10 mm i els travessers intermedi i inferior, amb 60x5 mm.
La part dels muntants que han d’anar ocults, amb Ø de 40x40 mm. Aquesta darrera és la que es subjecta
a lloses, mitjançant platines i fixacions mecàniques.
Folrat dels faldons de la barana, per la cara interior i exterior, amb DM hidròfug de 10 mm de gruix, amb
junts verticals vistos, i ajustat de tot l’emplafonat entre els travessers d’acer, de 60x5 mm.
Passamà addicional, en els trams d’escala (trams de barana inclinada) de fusta de faig, de perfil rodó de
Ø 50 mm, encastat lateralment a platina passamà superior.
Imprimació antioxidant de tota l’estructura d’acer, i acabat amb pintura tipus “Martelé”. Acabat pintat
del tauler de DM amb capa d’imprimació, massillat i capes d’acabat de pintura a l’esmalt sintètic.
D’acord amb les exigències del Db SUA, tenen una alçada de 96 cm en planta primera (desnivell < 6 m) i de
110 cm en planta segona (desnivell > 6 m) i una resistència mecànica de 1,6 kN/m. Els trams corresponents
a les escales tenen un passamà de fusta de faig envernissat de D 6 cm.
Les especificacions tècniques pormenoritzades de les baranes interiors i els detalls es contenen als plànols
E 9.2 .
Les baranes que se situen en algunes cobertes de l’edifici s’han tractat, en aquesta memòria, com a
elements de la urbanització de la plaça.

2.3.6.

Sistema d’acabats

Els acabats s’indiquen als plànols E 5 i E6
Paviments
Els paviments interiors són, en general, de terratzo microgrà de peces de 40 x 40 cm, col·locat a truc de
maceta amb morter de cp, rebaixat, polit i abrillantat a obra, amb sòcols a joc, de 5x1cm. Són en general de
relliscositat de Classe 1, segons DB SUA 1 excepte a zones humides (cambres higièniques, recintes de neteja
i instal·lacions i accessos) on són de relliscositat de Classe 2.
A l’arrencada de les escales es disposa un paviment tàctil direccional, del mateix material i color, d’acord
amb DB SUA 9.
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De guix laminat, en general.
D’emplafonat de tauler de DM de gruix 1 cm, encolat sobre rastrells de fusta, segons detalls dels plànols
E 9.2.
D’enrajolat de rajola ceràmica de 20x20 cm, agafada amb ciment cola, als serveis higiènics.
D’enguixat a bona vista, als paraments dels conductes d’instal·lacions i ascensors que no siguin de
formigó.
Els paraments verticals exteriors són:
De formigó vist, encofrat segons especejament i especificacions a proporcionar per la DF, als testers.
De tauler fenòlic, en colors llisos Zinc Yellow (ref. A 04.0.5/ST), Gold Yellow (ref. 04.1.7/ST) i Red Orange
(ref. 10.1.8/ST) de TRESPA, o similar, a la resta de parts cegues de la façana i a les lames.
De mur cortina d’alumini anoditzat, tal com s’ha descrit a l’apartat 2.3.5 d’aquesta Memòria.
De lames horitzontals d’acer galvanitzat, al tancament del recinte de climatització i de xapa d’acer
galvanitzat, les portes de l’armari de la maquinària i quadre elèctric de l’ascensor exterior, amb
galvanitzat dels elements un cop fetes totes les operacions de manipulació del material.
Paraments horitzontals
Són de cel ras de guix laminat, segons solucions diverses:
Placa de 13 mm de gruix, fonoabsorbent tipus R8/18 BC de Pladur, sobre entramat de perfils laminats
d’acer galvanitzat disposats cada 30x60 cm i suspesos del sostre mitjançant barreta roscada de D 6mm.
Entrega a trasdossats i divisòries mitjançant perfil específic i junt de feltre. Reblert de fals sostre amb
llana de roca de 75 mm. A les sales i al bar, en general.
Placa de 13 mm de gruix, llisa, sobre entramat de perfils laminats d’acer galvanitzat disposats cada
60x60 cm i suspesos del sostre mitjançant barreta roscada de D 6mm. Entrega a trasdossats i divisòries
mitjançant perfil específic i junt de feltre. Als espais vestibulars, a franja perimetral de les sales i al
recinte de climatització.
Cel ras registrable, amb placa de 12,5 mm, llisa, sobre entramat ocult de perfils laminats d’acer
galvanitzat disposats cada 60x60 cm i suspesos del sostre mitjançant barreta roscada de D 6mm Als
serveis higiènics.
Cel ras registrable, amb placa de 12,5 mm, llisa, sobre entramat vist de perfils laminats d’acer
galvanitzat disposats cada 60x60 cm i suspesos del sostre mitjançant barreta roscada de D 6mm. Al
recinte de neteja i al magatzem de planta primera.
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Sense fals sostre. Al recinte d’instal·lacions i al magatzem del sota-escala de planta baixa
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Les instal·lacions manuals de protecció contra incendis es senyalitzaran amb les senyals definides a la
norma UNE 23033-1, de 210 x 210 mm.

Pintures i imprimacions
Les pintures i imprimacions són:
Pintat al plàstic llis, amb una capa segelladora i dues d’acabat, a paraments verticals i horitzontals de
guix laminat.
Pintat a l’esmalt sintètic, amb una capa fungicida-insecticida, una segelladora i dues d’acabat, als
tancaments practicables de fusta i emplafonats de DM.
Envernissat, amb una capa de preparació i dues d’acabat, al passamà de fusta de les escales i al taulell
de la barra del bar.

El disseny, la execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions contra incendis
s’ajustarà escrupolosament als requisits establerts pel Reglament d’Instal·lacions Contra Incendis i les seves
instruccions complementàries.

2.3.7.2.

Transport: Ascensor

L’ascensor interior de l’edifici serà adaptat, del tipus elèctric sense cambra de màquines, destinat a pública
concurrència i complirà tots els requeriments reglamentats sobre accessibilitat. Tindrà les característiques i
els elements següents:
- Càrrega útil i capacitat: 630 kg i 8 persones.

Imprimació antioxidant, amb dues capes, a tots els elements d’acer, a totes les cares.
Pintat ignífug de perfils d’acer estructurals no revestits, amb una capa d’imprimació per a pintura
intumescent i tres capes de pintura intumescent.
Pintat a l’esmalt sintètic, tipus martelé, amb una capa de preparació i dues d’acabat, als elements d’acer
vistos (excepte acer inoxidable o galvanitzat)
Pintat a l’esmalt sintètic, amb una capa de preparació i dues d’acabat, a les platines d’acer inoxidable del
cantell de les lames, en el mateix color que el tauler fenòlic.
Pintat amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
amb dues capes, a totes les superfícies de formigó vist.
Pintat antigrafiti, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa d’imprimació
antigrafiti adherent i dues capes de vernís protector antigrafiti, a paraments de formigó exteriors
accessibles, fins a una alçada de 2 metres.
Reacció al foc dels revestiments
La reacció al foc dels revestiments (sempre que superin el 5% de la superfície total del recinte considerat)
compliran les característiques relatives a la resistència al foc que s’expressen al següent quadre:

- Parades i recorregut: 3 parades i 7 metres de recorregut.
- Velocitat: Una velocitat a 1 m/seg. amb variador de freqüència.
- Ubicació de la màquina: En el propi recinte en el que es desplaça l’ascensor.
- Tipus de màquina: De baix consum, nivell sonor baix i ecològica, tipus “OTIS GEN2 Comfort” o similar i
equivalent, amb sistema regeneratiu d’electricitat.
- Potència: 3,3 kW, amb magnetotèrmic de valor en ampers, associat al quadre, de 20 A.
- Dimensions de cabina: 1,10 d’ample i 1,40 de fons.
- Portes de replà: Telescòpiques de dues fulles, obertura de 800 x 2000 mm, de vidre amb emmarcament
d’acer inoxidable, obertura i tancament amb variador de velocitat, paraflames PF 120.
- Portes de cabina: Telescòpiques de dues fulles, obertura de 800 x 2000 mm, de vidre amb
emmarcament d’acer inoxidable, obertura i tancament amb variador de velocitat.
- Maniobra: Selectiva en baixada amb microprocessador, dins d’un armari amb una capa d’imprimació i
dues d’acabat, situat en recinte de planta baixa proper a recinte de cabina.
- Botoneres: De trucada i registre i estanques a replans, i de trucada a cabina, d’acer inoxidable.
Indicador de planta en Braille.

Situació de l’element

Sostres i parets

Zones ocupables

C-s2,d0

EFL

- Telèfon interior: amb multipantalla digital (videotrucada).

Recintes de risc especial

B-s1,d0

BFL-s1

Espais ocults no estancs

B-s3,d0

BFL-s2

- Altres elements: Magnetotèrmics i diferencials exigits per la normativa d’ascensors, punts de llum sobre
les portes, rescatador automàtic d’emergència a la planta inferior amb obertura de portes.

2.3.7.

Sistema de condicionament i instal·lacions

2.3.7.1.

Seguretat: Protecció contra incendis

Terres

- Accessos a cabina: Un.

La instal·lació de protecció contra incendis s’ha projectat d’acord amb el DB SI, tal i com es justifica a
l’apartat 3.5 d’aquesta Memòria i com s’ha indicat al plànol E 17.2. Consta dels següents elements:
Sirena electrònica, a espai vestibular.
Polsador d’alarma, al despatx d’administració.
Extintors manuals de pols seca polivalent, de càrrega 6 Kg.

- Interior de cabina: Tauler revestit de laminat, color a definir, il·luminació amb LEDs, apagat de llum
automàtic i llum d’emergència, paviment de xapa repujada d’1,5 mm d’acer inoxidable, passamà
cromat, sostre de xapa perforada, cèl·lula fotoelèctrica i bàscula de sobrecàrrega.
Sota la llosa de coberta es disposaran els ganxos pel muntatge de l’ascensor, segons detalls de plànols.
El recinte d’ascensor disposarà d’una obertura a la part superior per a ventilació, d’una superfície lliure de
0,03 m2, que es situarà a la part alta de la façana de la tercera planta, al carrer del Franc Comtat, darrera
del recobriment de façana ventilada.
El fossat tindrà una fondària d’1,00 m des del paviment de la parada inferior.
La fugida tindrà 3,60 m des del paviment de la parada superior.
Tots els elements de l’ascensor es completaran amb la instal·lació elèctrica necessària.

Extintors manuals de CO2, de càrrega 5 Kg.
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2.3.7.3.

Evacuació

De fums
Es projecten els següents elements d’extracció de bafs i contaminants de les cuines:
Conducte d’extracció de fums de la cuina del bar, que serà de tub helicoïdal de xapa d’acer galvanitzat,
de diàmetre interior 400 mm. Discorre, en un primer tram horitzontal, allotjat a fals sostre i, en un
segon tram vertical, allotjat dins un barret d’acer inoxidable tipus A/26 Triple de RIXAAB, de diàmetre
500 mm, adossat a la façana sud fins a emergir per sobre de la coberta. No s’inclou en aquest projecte
l’extractor de la cuina, que anirà a càrrec del concessionari del bar. En tot cas, d’acord amb el DB SI,
haurà de disposar de campana autoextingible.
A la sala S6 s’hi deixarà un conducte d’extracció de fums per a campana, amb previsió de que
eventualment s’hi instal·li un equipament de cuina per a activitats d’aquest tipus. Consistirà en un
conducte de PVC de ∅ 125 mm. Discorre, en un primer tram horitzontal, allotjat a fals sostre i, en un
segon tram vertical, allotjat dins una xemeneia d’obra a coberta, amb barret de lamel·les d’acer tipus
A/31 Canadell, de RIXAAB. El cabal mínim d’extracció que garanteix la instal·lació és de 50 l/s (180 m3/h).
El punt de sortida a la sala A26 tindrà una tapa fixa i visible.
Els elements de ventilació s’han dissenyat i s’executaran d’acord amb les característiques exigides pel dB
HS3.
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En la mesura del possible, s’ha procurat que els baixants tinguin un traçat vertical, sense desviacions ni
retranquejos i amb diàmetre uniforme. Les connexions dels baixants a col·lectors es realitzaran amb
interposició de pericó a peu de baixant, no sifònic. En xarxes enterrades, la unió vertical-horitzontal, i en
l’horitzontal, entre trobades i derivacions, es realitzarà amb arquetes sobre ciment de formigó amb tapa
practicable. L’angle d’un col·lector d’entrada a una arqueta amb la seva sortida serà > 90º
D’acord amb les taules 3.1 i 3.2 del dB HS1, el drenatge dels murs de soterrani es fa amb tub drenant de Ø
150 mm i un grau de perforació de 10 cm2/m , col·locat a la base del mur amb un pendent mínim del 3%,
envoltat de grava i d’un feltre geotèxtil tipus TERRAM 700, de la casa Texsa, o similar. El tub de drenatge
connectarà a la xarxa de clavegueram mitjançant solucions diverses en cada cas.
L’execució de les instal·lacions de sanejament s’ajustarà escrupolosament a les condicions establertes per
l’apartat 5 del Db HS 5. Així mateix, els productes de construcció s’ajustaran a les condicions establertes per
l’apartat 6. Les condicions d’ús i manteniment de l’edifici, annexes al present projecte, descriuen les
actuacions necessàries per a un correcte ús i manteniment de la instal·lació, d’acord amb l’establert per
l’apartat 7 del Db HS 5.
Dimensionat de la xarxa d’evacuació d’aigües
Zona pluviomètrica B
Isoyeta 50

Les instal·lacions d’extracció de gasos i fums s’han grafiat als plànols E 13.

Intensitat pluviomètrica: 110 mm/h

D’aigües

f: i/100 = 1,1

Les instal·lacions de sanejament de l’edifici s’han projectat d’acord amb els criteris de disseny establerts pel
Db HS 5. Així mateix, el dimensionat s’ha calculat utilitzant les taules de l’apartat 4 de l’esmentat document
bàsic. El traçat i les dimensions de la xarxa s’han grafiat als plànols E 13.

Nombre de buneres de coberta:

L’evacuació d’aigües es projecta mitjançant dues xarxes separades i independents, corresponents a les
aigües residuals i a les pluvials. Seran de tubs de PVC –U de paret estructurada , amb les peces especials de
gest i de connexió adequades a cada cas.

Superfície de coberta

100<S<200 m2

Núm. mínim bunera sg. CTE

:3

Núm. embornals en projecte

:3

Baixants d’aigües pluvials:

Cada una d’elles es connectarà a la respectiva xarxa general d’evacuació de la urbanització, directament a
pou de registre, i disposarà d’una caixa sifònica enregistrable situada sota el paviment de felput de la zona
d’accés de planta baixa. Un tercer pericó sifònic es disposa propera a l’ascensor exterior. Recull les aigües
pluvials d’un dels baixants de coberta i dels tubs de drenatge i connecta a un altre pou de registre.

N. Sup.

Sup. Sg. F

P1. Sup: 76,85 m2

ø mín CTE

ø projecte

Supf: 84,50 m2

ø63

ø110

P2. Sup: 75,90 m2

Supf: 83,50 m2

ø63

ø110

La coberta la planta segona, disposarà de 3 embornals de recollida d’aigües pluvials. Cada embornal es
connecta a un baixant de Ø 110 mm.

P3. Sup: 109,70 m2

Supf: 120,70 m2

ø75

ø110

ø150

ø160

La recollida d’aigües pluvials de les cobertes de planta baixa i planta primera, pavimentades i incorporades
a l’espai públic, s’evacuen, en general, a través de la xarxa pública de clavegueram, tal i com s’indica als
plànols U 13.

Col·lectors d’aigües pluvials:

ø mín CTE

ø projecte

La connexió de cada aparell sanitari al baixant general es fa amb tubs suspesos del sostre o encastats a
envans. Les dimensions i pendents dels col·lectors son les que es garfien als plànols de planta i s’han
calculat d’acord amb la taula 4.5 (residuals) i la taula 4.9 (pluvials) del Db HS 5.
Al tractar-se d’un edifici de menys de 7 plantes, es preveu, d’acord amb el que disposa el dB HS 5, amb
sistema de ventilació primària de la xarxa de sanejament. Aquest sistema consisteix en la prolongació del
baixant d’aigües residuals fins a una cota mínima de 130 cm. sobre la coberta (no transitable), allotjat en un
conducte d’obra rematat per un barret metàl·lic.
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P4. D4

- Pendent 2%

N.

Baixants c

Sup. Sg. F

CP1.

P1

Supf: 168,00 m2

ø90

ø125

CP2.

P2

Supf: 141,70 m2

ø90

ø110

CP3

D2,D3

ø (150)

ø200

CP3

D4

ø (150)

ø160
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Aigües residuals

Tubs de drenatge

Derivacions individuals aparells sanitaris

Grau d’impermeabilitat: 1

UD corresponents als diferents aparells sanitaris i diàmetres mínims.

Pendent mínim en %: 3

ø mínim sifó

ø mínim sifó

der. ind. Sg CTE

Diàmetre nominal mín. (mm) en drenatges en perímetre del mur sg CTE: ø150

Ús públic

UD

Lavabo

2

ø 40

ø40

Tubs de drenatge D1, D2, D3 i D4:

Inodor

10

ø 100

ø110

Diàmetre nominal (mm) projecte: ø150.

Pica

6

ø 50

ø50

Superfície d’orificis del tub drenant per ml. mín: 10 cm2/m.

Abocador

8

ø 100

ø110

2.3.7.4.

Bunera sifònica 3

ø 50

ø125

D’aigua freda

Rentaplats

ø 50

ø50

L’escomesa de connexió a la xarxa pública, gestionada per la companyia subministradora, es realitzarà des
de la façana del carrer Franc Comtat, abastint a pressió de xarxa el comptador, ubicat en pericó a la vorera
en lloc proper a l’accés a l’entrada tal i com queda indicat al plànol de planta segona.

6

der. ind. projecte

Pendent màxim en %: 14

Baixants d’aigües residuals

Subministrament i serveis

Des d’aquest comptador, sortirà la derivació individual per al subministrament del aparells sanitaris i del
bar. Aquesta derivació es ramificarà, distribuint en cada planta el cabal necessari per a cada punt de
consum.

- Fins a 3 plantes
N.

UD

ø mín CTE

ø projecte

R1

28 UD

ø90 (110)

ø110

R2

20 UD

ø90 (110)

ø110

El subministrament corresponent a les boques d’incendi, es realitzarà amb connexió ubicada en pericó
normalitzat, directa a la xarxa, i de conformitat amb els barems establerts per la companyia
subministradora.
Les canonades a instal·lar seran de coure amb un gruix d’1 mm i s’uniran amb soldadura d’estany per
capilaritat.

Col·lectors d’aigües residuals

L’edifici disposarà de xarxa d’aigua freda i calenta, que donarà servei a tots els aparells sanitaris, i al bar.

- Els col·lectors enterrats tindran un pendent mínim del 2%.

D’aigua calenta sanitària

N.

UD

ø mín CTE

ø projecte

CR1

8 UD

ø (100)

ø110

L’aigua calenta sanitària es produirà mitjançant la captació d’energia solar, amb una contribució mínima del
70% del total de la demanda de l’edifici, establert per la normativa vigent. Com a font complementària
s’utilitzarà l’energia elèctrica, mitjançant termo acumulador independent de l’acumulador solar.

CR2

8 UD

ø (100)

ø110

CR3

102 UD

ø 90 (110)

ø160

CR4

72 UD

ø 90 (110)

ø160

CR5

24 UD

ø (110)

ø125

CR6

110 UD

ø 90 (110)

ø160

CR7

125 UD

ø 125

ø200

CR8

18 UD

ø 75

ø125

CR9

24 UD

ø 75

ø125
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La captació serà mitjançant placa de tubs de buit connectada a un sistema solar compacte Solar Compact
Easy 160 de Baxi Roca o equivalent (en substitució de la placa convencional que inclou el sistema).
La instal·lació d’acumuladors, bombes, sistemes de control, sistemes de seguretat i altres elements de la
instal·lació solar que no pertanyin al subsistema de captació estaran ubicats en zones interiors de l’edifici.
L’annex 7, Instal·lació d’aigua de l’edifici, conté la justificació del càlcul de la contribució solar mínima a la
demanda d’ACS.
La instal·lació d’aigua s’executarà 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 i estalvi d’aigua, en les següents
condicions:
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Qualitat de l’aigua

Els materials i el disseny de la instal·lació garantiran 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 disposaran de sistemes antiretorn
S’establiran 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 Cabals
de subministrament instantanis
als punts de
mínims:
consum

Pressió:

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 mínima: Aixetes, en general → P ≥ 100kPa
Escalfadors → P ≥ 150kPa
Pressió màxima: Qualsevol punt de consum → P ≤ 500kPa

Manteniment

Estalvi d’aigua

Es farà possible el buidat de qualsevol tram de la xarxa
Els locals on s’instal·len els equips i elements de la instal·lació tindran les dimensions
suficients
Es garantirà l’accessibilitat de la instal·lació quan passi per zones comunes
Es disposaran de comptadors divisionaris per a cada unitat de consum individualitzable.
Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes d’estalvi d’aigua

La instal·lació a executar s’atendrà, a més, a les normes de la companyia subministradora d’aigua potable al
sector.
D’electricitat
L'edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 volts en sistema
monofàsic i 230/400 volts en sistema trifàsic) i s’adaptarà al que estableix el REBT "Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió" i a les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC, garantint la seguretat de les
persones i dels béns, així com el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. D’acord amb la
normativa aplicable, es redactarà projecte elèctric de la instal·lació signat per tècnic competent.
La xarxa de distribució elèctrica de l'edifici estarà formada per l’escomesa, la caixa general de protecció, la
instal·lació d’enllaç i la instal·lació interior de totes les zones, estances i el bar-cafeteria de que disposa. La
instal·lació estarà dotada de la preceptiva xarxa de connexió a terra i dels elements de protecció i
comandament preceptius.
La previsió de càrregues de l’edifici s’estableix, segons el programa funcional, considerant la càrrega dels
sistemes d’enllumenat, instal·lació de climatització i ventilació, ascensor interior, usos diversos i
subministrament al bar-restaurant.
La instal·lació elèctrica interior serà completa, amb línies i mecanismes encastats, i segons el projecte
executiu del conjunt de l’edifici.
En funció de les potències previstes, no es fa previsió de local per a Centre de Transformació.
Previsió de càrregues
La potencia total a sol·licitar per part del promotor, segons els càlculs que més endavant es desenvolupen,
és de 64,42 kW, i es desglossen segons la relació següent:
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- Edifici, excepte el bar restaurant: Total potència instal·lada
Coeficient de simultaneïtat
Potència màxima admissible
Potencia a contractar

51,506 kW
0,65
33,478 W
34,64 kW

- Bar restaurant:

24,152 kW
0,55
13,383 kW
13,85 kW

- Total escomesa:

Total potència instal·lada
Coeficient de simultaneïtat
Potència màxima admissible
Potencia a contractar
34,64 kW + 13,85 kW 

48,49 kW

L’empresa subministradora és ENDESA, i ho fa des de la xarxa de baixa tensió de 230/400 V i freqüència 50
Hz, que té desplegada al sector.
Els elèctrodes de terra es formaran sota la cimentació, formant un anell tancat de cable de coure nu, de 35
mm2 de secció, disposaran de caixes de seccionament amb born de comprovació i el valor de resistència de
terra inferior a 25 Ω.
La caixa general de protecció s’instal·larà a la façana exterior del carrer de Franc Comtat, a una alçada
mínima de 0,90 m, serà registrable i manipulable des de l’exterior, i s’ubicaran dins d’un nínxol mural de
dimensions normalitzades per la companyia subministradora d’1,5 x 0,6 x 0,3 m d’alçada x ample x fons.
La distribució elèctrica s’inicia en el quadre general de protecció, situat al costat del quadre de comptadors
i composat de: interruptor control de potència ICPM precintable, interruptor general d’alimentació IGA, i
proteccions de les línies.
La distribució elèctrica en l’edifici es portarà a terme, mitjançant sots quadres, segons la següent relació:
−

Quadre general de protecció: situat en la planta primera, inclourà les línies elèctriques de distribució
d’aquesta planta i les línies d’alimentació dels sots quadres de planta segona, planta baixa, barrestaurant i climatització.

−

Sots quadre de la planta primera: situat en la projecció vertical del quadre general de protecció, inclourà
totes les línies elèctriques de distribució d’aquesta planta.

−

Sots quadre de la planta baixa: situat en la projecció vertical del quadre general de protecció, inclourà
totes les línies elèctriques de distribució d’aquesta planta, excepte les corresponents al bar i a la
instal·lació de climatització.

−

Sots quadre del bar: situat en l’interior d’aquest local, inclourà totes les línies elèctriques de distribució
pròpies d’aquesta activitat.

−

Sots quadre climatització: situat en l’interior de la sala de maquinària, inclourà els elements de
protecció, comandament i automatismes necessaris per al funcionament de la instal·lació de
climatització.

El projecte complet de la instal·lació elèctrica de l’edifici s’ha incorporat com a Annex 8. Instal·lació elèctrica
de l’edifici i als plànols E 15 Instal·lació elèctrica i enllumenat.
De telecomunicacions
Les instal·lacions de telecomunicacions que es projecten són:
De veu i dades, amb caixa de repartiment i línia fins a 11 preses de senyal de tipus modular de 2 mòduls
estrets, amb connector RJ45 doble, instal·lades a totes les sales.
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De telefonia, des d’escomesa fins a terminal situada al despatx d’administració.

Sistemes de control i regulació

De megafonia, amb central de megafonia al despatx d’administració i cinc altaveus circulars encastats a
fals sostre dels espais vestibulars.

Totes les sales disposen de sistema d’encesa i apagat manual de l’enllumenat. Els recintes d’ús esporàdic
(serveis higiènics, magatzems, etc.) disposen de sistema d’encesa per detector de presència.

De TV i ràdio, amb dipols per a FM i TV en pal de 4 metres d’alçada instal·lat a la coberta, amplificador i
preses de senyal al bar i a algunes sales.

Aprofitament de la llum natural

2.3.7.5.

Condicionament lumínic

La instal·lació d’il·luminació 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), es consideren els requisits
definits al CTE (RD 314/2006), al DB SUA 4 “seguretat enfront el risc causat per a il·luminació inadequada”,
al DB HE 3 “eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació” (Veure justificació corresponent a
l’apartat 3.6 i 3.8, respectivament), les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’ecoeficiència i pel
reglament d’ascensors.
Enllumenat general
Per a la il·luminació general, s'han instal·lat els tipus de lluminàries, segons l'activitat a desenvolupar dins
de cada dependència, indicades en els plànols.
D'acord amb la norma UNE-EN 12464-1:2003 s'estableixen els nivells d’il·luminació mantinguda (Em), Índex
d’enlluernament, enllumenat Unificat (UGRL) i Índex de Rendiment de Colors (Ra) per a les diferents àrees i
activitats.
Per tal d’una major eficiència energètica d’aquesta instal·lació, totes les fonts de llum seran d’alt
rendiment, amb un valor d’eficàcia lumínica mínima de 70 lumens/wat, i es controlarà la dimensió temps
mitjançant la instal·lació de detectors de presència als recintes d’ocupació esporàdica.
Em

Zona i activitat

Lux

UGRL

Ra

S’instal·larà un sistema d’aprofitament de la llum natural, mitjançant sensors lumínics, que regularan
l’encesa de les llumeneres situades a una distancia màxima de 3m. de les façanes, en els cassos en que
existeixin finestres al exterior. Aquest sensors es situaran en el lloc indicat als plànols i estaran connectats
en sèrie a un interruptor manual, que governarà les llumeneres seleccionades. Les llumeneres accionades a
traves de sensors lumínics, nomes funcionaran quan l’aportació de llum solar sigui inferior a 500 lux en les
sales i bar, i inferior a 100 lux en els vestíbuls i passadissos.
Enllumenat d’emergència
Per a la il·luminació d'emergència, es preveu instal·lar equips autònoms d'enllumenat d'emergència i
senyalització. Aquests equips entraran en funcionament en produir-se un error de subministrament o quan
la tensió baixi del 70% del seu valor nominal.
Estaran alimentats per un circuit independent, protegit per interruptors magneto tèrmics i estaran
distribuïts segons s'indica als plànols.
Proporcionarà una luminància mínima d'1 lux, a nivell del terra als recorreguts d'evacuació, mesurat en l'eix
dels passadissos i escales. La luminància serà com a mínim de 5 lux en els punts en els quals hi hagi situats
els equips de protecció contra incendis.
Les característiques exigibles als esmentats aparells i equips seran les establertes en les normes UNE 20062,
UNE 20392 i UNE-EN 60598-2-22.
l’enllumenat d’emergència projectat s’ajustarà escrupolosament a les següents característiques, definides
pel dB SU 4:
Espais dotats

Recintes amb ocupació > 100 persones

d’enllumenat d’emergència

Recorreguts d’evacuació

Zona públic

300

22

80

Magatzems

100

25

60

Serveis higiènics

200

25

80

Llocs de treball P.V.D.

500

19

80

Lavabos generals de planta en edificis d’us públic

Sales de reunions

500

19

80

Recintes on s’alberguin quadres de comandament de la instal·lació
d’enllumenat

Aparcaments coberts, incloses escales i passadissos
Recintes que alberguin equips contra incendis

Senyals de seguretat

Fonts de llum.
L’edifici gaudeix d’aportació de llum natural en totes les dependències on es preveu realitzar activitats, i en
la major part de zones de pas, quedant únicament la il·luminació artificial com a font de llum exclusiva, en
els espais destinats a serveis higiènics, sales tècniques i magatzems.

Posició i
característiques de les
lluminàries

Situades a una alçada ≥ 2m.
Punts on es Portes de recorreguts d’evacuació
situen
A les escales, il·luminant cada tram
En qualsevol canvi de nivell

Com a font de llum artificial, s’han seleccionat làmpades PLC i tubs florescents tipus FBH 100 i TCS 098, de
la marca Philips o de similars característiques que ofereixen un Rendiment de Color Ra = 80.
Les llumeneres disposaran de difusors i reixetes que garantiran els següents valors màxims de L’Index
d’Enlluernament Assolit UGR:

En canvis de direcció i interseccions de passadissos
Característiques de la
instal·lació

Lluminàries fixes, autònomes i amb dispositiu d’encesa automàtic quan la tensió
de la xarxa decaigui un 70%
Proporcionen un 50% del nivell d’il·luminació requerit als 5 s i un 100% als 60 s

- Sales amb activitat: UGR < 19
- Resta d’espais:

UGR < 22
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Condicions
de servei.

En vies d’evacuació d’amplada ≤ 2m, la luminància horitzontal a
nivell de terra és 1 lux a l’ eix central i 0,5 lux a la banda central
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Es mantenen
durant
un
mínim d’una
hora des de
la fallada en
l’alimentació.

(50% de l’amplada). Les vies de mes de 2m son tractades com a
diverses bandes de 2 m. d’amplada.
5 lux, a equips de seguretat, contra-incendis i quadres de
comandament de l’enllumenat.
A l’eix central d’una via d’evacuació, la relació entre iluminància
màxima i mínima és inferior a 1:40
Els nivells mínims s’estableixen considerant nul·la la reflexió de
parets i sostres i considerant el factor de manteniment
Índex de rendiment cromàtic de les lluminàries Ra ≥ 40

2.3.7.6.

Condicionament tèrmic i ambiental

Climatització
L’orientació de les façanes principals de la planta segona es oest amb lleugera inclinació nord, i est amb
lleugera inclinació sud. Les plantes primera i baixa, disposen d’una façana principal amb orientació est amb
lleugera inclinació sud.

Desembre de 2016

Les unitats interiors evaporadores, seran del tipus casset de sostre, de 4 o de 2 vies, excepte en les estances
de petites dimensions en que seran del tipus mural.
La potència total s’ha calculat en cicle de fred, en un total 119,5 kW., del que 14,2 kW. corresponent al BarRestaurant, i 105,3 kW. a la resta d’estances i zones del edifici.
La sectorització de línies s’ha previst el més amplia i acurada possible, de tal forma que cada unitat interior,
sala o zona podran funcionar de forma independent de la resta, disposaran d’un termòstat i un
microprocessador per màquina, i la instal·lació estarà preparada per la incorporació d’un sistema de
telegestió.
La variació de cabal del refrigerant en el sistema, s’aconsegueix mitjançant la variació de la velocitat de gir
del motor del compressor a través d’un sistema que determina la freqüència que modifica la velocitat, ja
que la capacitat volumètrica d’un compressor la determinen, el núm. de cilindres, el volum i la velocitat de
gir del motor. El sistema es comunica, en tot moment, a través de microprocessadors situats en cada una
de les unitats, per avaluar les necessitats de càrrega i ajustar la velocitat corresponent i enviar a cada unitat
el cabal de refrigerant necessari en cada moment.

La classificació climàtica és III, segons la taula 3.2 del CTE.

Es tracta, per tant, d’un sistema altament eficient i al mateix temps flexible, amb capacitat d’adaptar-se a
qualsevol programa funcional. Ofereix també un manteniment i reparació fàcil, per la possibilitat de
desconnexió de qualsevol equip interior sense pèrdues de refrigerant, en disposar d’un sistema automàtic
de recuperació de refrigerant.

Les condicions de disseny són:

Ventilació

Les coordenades són: E 416231.1, N 4601812.9 (ED50 UTM 31N)
Longitud: 1º 59' 39.32'' Latitud: 41º 33' 42.32'' (GPS)

Estiu
Interior

Descripció i prestacions requerides

Ivern
Exterior

Interior

Exterior

DB(C)

WB(C)

HR(%)

DB(C)

WB(C)

DB(C)

WB(C)

HR(%)

DB(C)

WB(C)

27.0

19.5

50

29.2

23.3

20.0

13.8

50

1.6

0.7

L’edifici estarà dotat d’instal·lació de climatització, mitjançant bomba de calor que alimentarà, les unitats
interiors, mitjançant el sistema de volum de refrigerant variable VRV, i distribució per aire a les diferents
zones. En aquest sistema, basat en el principi d’expansió directa, mitjançant dues unitats externes
condensadores que gestionen 20 unitats interiors evaporadores, que son controlades individualment.
Les unitats exteriors condensadores, estaran ubicades en una sala situada sota la primera planta, en el lloc
indicat al plànol, que estarà insonoritzada i dotada de la ventilació necessària per al funcionament
d’aquesta unitat, del quadre elèctric de protecció i comandament, i tindrà un punt de desguàs per tal de
facilitar la neteja i manteniment.
D’aquestes unitats exteriors sortiran totes les canonades d’alimentació a les unitats interiors, degudament
aïllades tèrmicament, en circuit tancat, que estaran fixades al sostre. L’aïllament tèrmic dels tubs es farà
amb folre d’escuma elastomèrica tipus “armaflex” de 6 mm de gruix i de diàmetre específic a mida de cada
canonada. Aquestes seran de coure, dobles (d’anada i tornada líquid / gas) i de diàmetres mínims 9,52 /
15,88 i màxims 12,7 / 28,58 mm.
La unitat exterior condensadora C-1 (referència en el plànol corresponent), alimentarà 18 unitats interiors
evaporadores, que climatitzaran tot el edifici excepte el Bar-Restaurant.
La unitat exterior condensadora C-2 (referència en el plànol corresponent), alimentarà 2 unitats interiors
evaporadores, que climatitzaran el Bar-Restaurant.
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De conformitat amb lo previst al Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), en relació a
les exigències de qualitat de l’aire interior a l’edifici, en les plantes primera i segona, li correspon la
categoria IDA2 (aire de bona qualitat), que segons la taula 1.1.4.2.1. requereix un cabal de 12,5
dm³/segon/persona, i en la planta baixa, li correspon la categoria IDA3 (aire de qualitat mitjana) i un
cabal de 8 dm³/segon/persona.
Els serveis higiènics, recinte de neteja i magatzems, estaran ventilats mitjançant un extractor cada un, que
es posarà en marxa amb el llum i extraurà l’aire, directament a l’exterior, a través de la coberta, a més de 3
m de distància de qualsevol punt d’emissió d’aire.
La instal·lació de ventilació estarà dotada d’un conjunt de recuperadors entàlpics, de flux creuat, segons
normativa RITE i CTE, per tal de recuperar, parcialment, el calor latent de l’aire extret de les diferents zones
de l’edifici. Aquests recuperadors estaran equipats amb ventiladors, que facilitaran el cabal de renovació
necessari per tal de garantir la qualitat de l’aire en l’interior de l’edifici, i amb caixa de filtratge de dues
etapes F6-F8, equipada amb ventilador que compensarà la pèrdua de càrrega pròpia dels filtres. Un dels
ventiladors del recuperador extraurà l’aire viciat de l’interior de cada estança, i l’altre impulsarà l’aire de
renovació de l’exterior cap a l’interior.
S’instal·laran en l’interior de la cambra compresa entre el forjat i el fals sostre de cada planta, i estaran
dotats d’alimentació elèctrica i desguàs, amb cabals de 1000, 1500, 2000 i 2500 m3/h, de la casa LG i
Aspirnova o de similars característiques.
Els conductes d’aire seran rectangulars, de xapa d’acer galvanitzat de 8 mm de gruix, segons dimensions
indicades als plànols. El seu dimensionat s’ha calculat per a una velocitat de 5 m/s quan discorren allotjats a
fals sostre de recintes protegits acústicament i de 8 m/s quan discorren allotjats a conductes verticals.
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Les boques d’expulsió es situen a coberta, a una distància mínima de 3 m de les boques d’admissió. Les
boques d’admissió es situen a façana, a l’alçada del sostre de planta primera, i a coberta.

Lavabos de porcellana esmaltada, murals per facilitar l’ús a persones amb minusvalíes, per tant, sense
peu, amb sifó vist cromat, tipus botella, i situats a dues alçàries.

Els càlculs de cabals i les dimensions i característiques dels recuperadors entàlpìcs s’ha incorporat com a
Annex 9. Instal·lació ambiental tèrmica i ventilació d’aquesta Memòria.

Inodors de porcellana esmaltada, amb seient i tapa cisterna i mecanismes de descàrrega, tipus
“motxilla”, a la part posterior.

Es redactarà el corresponent projecte específic de Climatització, per la seva legalització davant dels Serveis
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, i es preveu el cabal indicat d’aire de renovació per a cada planta
del local, així com la instal·lació dels recuperadors entàlpics adequats als equips de climatització.

Aixeta mescladora amb aigua freda i calenta, amb temporitzador, per a minimitzar el consum d’aigua.
Barra mural doble, abatible, per a servei adaptat, de tub d’acer inoxidable.
Mirall mural sobre lavabos.

2.3.7.7.

Energies renovables

Energia solar tèrmica
L’aigua calenta sanitària es produirà mitjançant la captació d’energia solar, amb una contribució mínima del
70% del total de la demanda del edifici, establert per la normativa vigent. Com a font complementària
s’utilitzarà l’energia elèctrica, mitjançant termo acumulador independent de l’acumulador solar.
La captació serà mitjançant un col·lector solar horitzontal de tub de buit, situat a la coberta de l’edifici, amb
possibilitat de gir dels tubs, amb panell de muntatge horitzontal de 720x2220x120 mm. Les característiques
principals seran: superfície útil 1,125 m², rendiment òptic 0,73 i coeficient de pèrdues primari 0,18 W/m²K,
segons UNE-EN 12975-2. Estaran composats de panell de 16 tubs de vidre (doble envolvent) amb
borosilicat, units mitjançant carcassa d'acer galvanitzat pre lacat, col·locats sobre estructura suport i
equipats amb vàlvula de seguretat, purgador, vàlvules de tall i altres accessoris.
La instal·lació d’acumuladors, bombes, sistemes de control, sistemes de seguretat i altres elements de la
instal·lació solar que no pertanyin al subsistema de captació estaran ubicats en zones interiors de l’edifici.
El líquid caloportador amb el qual s’omplirà el circuit primari solar és aigua desmineralitzada sense ions clor
i amb anticongelant (tipus etilè glicol o monopropilè glicol) al 30% del volum per evitar problemes de
congelació.
Els elements de mesura i control que es contemplen al circuit solar són:
- Dos termòmetres bimetàl·lics amb beina (0 a 120 ºC) col·locats respectivament a la impulsió i retorn de
plaques que permetrà visualitzar les temperatures respectives i comprendre el correcte funcionament
del circuit solar.
- Un manòmetre d’escala 0 a 4 bars col·locat a la part calenta de la instal·lació junt a la vàlvula de
seguretat.

Dispensador de paper en rotlle, tipus “metxa” per eixugamans.
Porta-rotlles de paper higiènic d’acer inoxidable amb tapa.

2.3.8.2.

Cuina

A la sala S6 s’hi han disposat les instal·lacions encastades d’extracció de fums, d’evacuació d’aigües
residuals per a aigüera de cuina i els subministrament d’aigua freda i calenta i d’energia elèctrica,
necessàries per a poder instal·lar a la sala, eventualment, un equip de cuina destinat a classes de cuina i
similars, per a persones no professionals. La previsió és, per tant, per a una previsió d’equipament de cuina
domèstica.

2.3.8.3.

Cambra de neteja

S’ha previst equipar-la amb:
Aparell abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada.
Reixa d’acer inoxidable i protecció de goma, muntada a l’abocador per a emplenar galledes.
Extractor d’aire per a forçar la renovació en un recinte habitualment tancat.
La cambra de neteja disposa, a més, de l’espai suficient per a guardar-hi el carret de neteja i l’armari de
productes i estris corresponents.

2.3.8.4.

Senyalització

S’ha previst la retolació exterior identificativa del centre en el mur de formigó d’accés a la PB, en el vidre
del vestíbul de la planta 1a i en la porta de vidre de la mateixa planta, en el que és l’accés principal. Aquesta
retolació és de lletres buides impreses en el formigó i de lletres de PVC o material similar adequat, adhesiu
en els rètols a vidres.

- Cabalímetre / Vàlvula de reglatge: es col·locarà un al local tècnic, a la part d’impulsió (freda) passada la
bomba, per a controlar el cabal total. Es col·locarà un altre al by-pass inferior del bucle principal, per a
controlar el cabal residual.

A l’interior, s’ha previst un directori al vestíbul de la PB i un al vestíbul de la P2, la senyalització de plantes
B, 1 i 2, la senyalització dels serveis i la identificació de les diferents sales.

- Un comptador d’energia que es col·locarà entre l’entrada i la sortida del camp de captació, amb
l’objectiu de controlar l’energia produïda pel sistema. Està composat per un cabalímetre, dues sondes
de temperatura, així com una memòria EPROM.

2.3.8.5.

2.3.8.

Equipament

2.3.8.1.

Serveis higiènics

Mobiliari

El mobiliari previst consisteix en:
70 cadires, model “Spacio”, apilables, d’estructura aluminitzada i seient i respatller de polipropilè, color
blau, sense entapissar.
30 cadires iguals, amb pala d’escriptura plegable.
1 cadira a joc, amb rodes, giratòria, model “Idonia 100 Operativa”, entapissada, color vermell.

L’equip dels serveis higiènics consisteix en:
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20 taules modulars, empilables, de 120x80 cm, d’estructura d’acer pintat al forn i potes cromades, amb
tauler bilaminat, de 19 mm, model “Dinàmic” d’Actiu, color blau i/o blanc.
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3.

COMPLIMENT DEL CTE I D’ALTRA NORMATIVA TÈCNICA
APLICABLE

3.1.

Funcionalitat

Es projecta un equipament cívic. En relació als usos previstos, no hi ha normativa específica d’aplicació.

3.2.

Accessibilitat

Accessibilitat. Urbanització
En compliment del Decret 135/1995, Codi d’Accessibilitat, el projecte de la nova urbanització garanteix a les
persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la seva accessibilitat.
Els recorreguts per a transit de vianants es realitzen mitjançant itineraris adaptats segons el que disposa
l’annex 1 del Decret 135/1995, excepte pel que fa al seu pendent en alguns punts de les voreres que, al
tractar-se d’un context urbà consolidat ve determinat per la rasant actual, superant, en alguns trams, el
màxim admès.
Es projecta un ascensor d’ús públic adaptat a la Plaça de la Maurina per a salvar el desnivell entre els
carrers de Felip II i Franc Comtat.

1 taula similar a les anteriors, de 160x80 cm, amb faldó frontal i buc de calaixos a joc.
4 prestatgeries, de 300x200x40 cm, amb tapa posterior, tipus K100 PTC, acabat de color gris.
1 armari alt amb portes de 89x222 cm, color blanc aluminitzat, model “Vital”.
En el passadís de la P1, s’han disposat, a més, 8 armaris fixes de 100x200x55 cm, amb portes de doble
full batent cada un i prestatgeries interiors, més altres tres armaris iguals, però de majors fondàries cada
un, per a servei exclusiu d’entitats.

El projecte garanteix les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats, segons els criteris del Reial Decret
505/2007 i de l’ordre VIV/561/2010.
En tractar-se de l’actuació en un espai urbà consolidat i d’acord amb el dit RD, quan no és possible el
compliment d’alguna d’aquestes condicions, s’ha plantejat la solució que garanteix la màxima accessibilitat
possible.
Accessibilitat. Edificació
En compliment del Decret 135/1995, Codi d’Accessibilitat el projecte de l’edifici garanteix a les persones
amb mobilitat reduïda o qualsevol altre limitació, la seva accessibilitat. Tot seguit, es justifica el seu
compliment. El compliment del DB SUA 9 es justifica a l’apartat 3.6 d’aquesta Memòria.
En compliment de l’article 19.1, i segons el quadre de l’apartat 2.1 de l’Annex 2,1, l’ edifici, públic d’ús
cultural (centre cívic de més de 100 m2) ha de tenir els següents elements adaptats:
Itinerari
Elements adaptats

Adaptat
Escales

Adaptat

Cambra higiènica

Adaptat

Mobiliari

Adaptat

Els itineraris adaptats compleixen les característiques definides a l’apartat 2.2 de l’Annex 2 del Decret
135/1995, resumides al següent quadre:
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Passadissos

Portes

Rampes

Ascensors

- Tenen una amplada mínima d’1,20 m (> 0,90 m) i una alçada superior a 2,10 m, totalment
lliure d’obstacles en tot el seu recorregut.
- No inclou cap tram d’escala ni graó aïllat
- En els canvis de direcció l’amplada de pas permet inscriure un cercle d’almenys 1,20 m.
- En cada planta hi ha un punt de gir en el que es pot inscriure un cercle d’1,50 m de
diàmetre.
- El paviment és no lliscant
- Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m i una alçada mínima de 2 m. Les
portes de dos fulls, almenys un full té una amplada mínima de 80 cm.
- A ambdós costats de les portes existeix un espai lliure on es pot inscriure un
cercle d’1,50 m de diàmetre.
- Les manetes de les portes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o de palanca.
- Tenen un pendent de menys del 12% i una llargada màxima de 6,5 m.
- En els seus dos extrems hi ha un espai lliure amb una fondària mínima d’1,20 m.
- Són de paviment antilliscant.
- Les portes de la cabina i del recinte són automàtiques.
- Les portes tenen una amplada mínima de 0,80 m.
- La cabina de l’ascensor té com a mínim una fondària d’1,40 m i una amplada de 1,10 m
(dimensions interiors).
- Disposa de passamans a 0.90 m d’alçada.
- Les botoneres, a 1 m d’alçada, tenen la numeració en relleu.
- Al costat de la porta, i en cada planta, hi ha un número en relleu que identifica la planta, de
dimensions 10x10 cm, a 1,40 m d’alçada.
- Davant d e les portes dels ascensors s’hi pot inscriure un cercle d’1,50 m de
diàmetre

Els elements adaptats compleixen les característiques definides a l’apartat 2.4. de l’Annex 2 del Decret
135/1995, resumides al següent quadre:
Escales

Cambra higiènica

-

L’alçada del graons és de 16 cm com a màxim, i l’estesa, de 30 cm com a mínim.
L’estesa no presenta discontinuïtats on s’uneix amb l’alçaria.
L’amplada de pas útil és ≥ 1,00 m
El nombre màxim de graons seguits és de 12
Els replans intermedis tenen una llargada ≥ 1,2 m.
Disposa de passamans a tos dos costats.
Les baranes tenen una alçada ≥ 0,90 m.
La porta té una amplada de 0,80 m i s’obre cap a l’exterior.
Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjançant mecanismes de pressió o
de palanca.
Hi ha un espai lliure de gir d’1,5 m de diàmetre i fins a 0,70 m d’alçada.
L’espai d’apropament lateral al wàter i frontal al rentamans és de més de 0,80 m.
El rentamans no té peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús.
Disposa de dues barres de suport a una alçada de 0,70 m per a la transferència lateral al
wàter. La barra d’apropament lateral és batent.
Els miralls estan a 0,90 m de terra.
Tots els accessoris i mecanismes es troben entre 0,40 i 1,40 m d’alçada.
Les aixetes s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.
El paviment és no lliscant.
Hi ha senyalització en relleu de serveis d’homes (H) i dones (D).
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Mobiliari

- Els elements sortints de mes de 15 cm de volada i que limiten amb itineraris tindran un
element fix i perimetral a menys de 15 cm d’alçada que pugui ser detectat per invidents.
- Elements de comandament a alçada entre 1,00 m i 1,40 m
- Mobiliari d’atenció al públic: h ≤ 0,85 m; tram de la part inferior lliure d’obstacles per
permetre apropament de cadira.
- Taules: h ≤ 0,80 m; h inferior ≥ 0,70 m; amplada ≥ 0,80 m
- Aparells telefònics: h ≤ 1,40 m
- Plaça d’espectador per a usuari amb cadira de rodes: 0,80 x 1,20 m.

El compliment de les condicions d’accessibilitat i paràmetres d’obligat compliment, s’expressen
gràficament al plànol E.9 Accessibilitat i Seguretat d’utilització.

3.3.

Accés als serveis de telecomunicacions

El RD. Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación” (BOE 28/02/1998) no és, d’acord amb l’estipulat a l’article 2, d’aplicació al present
projecte, ja que es tracta d’un equipament públic que no ha d’acollir-se al règim de propietat horitzontal ni
ha de ser objecte d’arrendament.

3.4.

Seguretat estructural

L’edifici dóna compliment a l’exigència bàsica de seguretat estructural (SE) consistent en assegurar que
l’edifici té un comportament estructural adequat davant les accions i influències previsibles a les que pugui
estar sotmès durant la seva construcció i ús previst que, d’acord amb el DB SE, es fixa per a un període de
50 anys.
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.
Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es desenvolupen als
apartat 2.3.2 Sustentació de l’edifici i 2.3.3 Sistema estructural.
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, també, a l’Annex 6. Càlcul
d’Estructures.
La justificació del compliment del DB SE en relació a l’entramat del mur cortina s’ha inclòs en l’apartat
2.3.4.4. d’aquesta Memòria.

3.5.

Seguretat en cas d’incendi

L’edifici dóna compliment a les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendis, consistents a reduir a
límits acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici pateixin danys derivats d’un incendi d’origen
accidental.
A tal efecte, a continuació es justifica el compliment dels paràmetres objectius i procediments, establerts
pel DB-SI, que asseguren la satisfacció de les exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi. Així mateix,
els plànols del projecte reflecteixen els paràmetres d’obligat compliment i els elements de les instal·lacions
antiincendis.
Els plànols de la sèrie E15. Seguretat en cas d’incendi s’hi reflecteix la informació gràfica corresponent.
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Descripció general de l’edifici

Portes que comuniquen amb la resta de l’edifici

Es tracta d’un edifici aïllat destinat a l’ús d’equipament cívic de titularitat pública. S’emplaça en un terreny
caracteritzat per forts desnivells i es resol amb tres plantes. la Planta Baixa i la Planta Primera se situen
sobre rasant respecte la façana est i en soterrani respecte la façana oest. La Planta Segona es situa sobre
rasant respecte totes les seves façanes. A efectes de compliment del dB SI, les tres plantes es consideren
sobre rasant, ja que tenen sortida directa a l’exterior.

Màxim recorregut d’evacuació fins a una sortida del local

Els accessos a l’equipament es produeixen per la façana est. A nivell de PB s’hi produeix un accés general i
l’accés al bar. A nivell de P1 s’hi produeix un segon accés general.
L’evacuació, en cas d’emergència es produeix pels accessos descrits i per dues sortides d’emergència
complementàries situades, respectivament, a la sala polivalent de PB i al vestíbul de P2. Totes les sortides
comuniquen directament amb un espai exterior segur.
Ús de l’edifici
A efectes del compliment del DB SI, l’edifici s’assimila a l’ús administratiu ja que, les seves característiques
constructives i funcionals, el risc derivat de l’activitat i les característiques dels ocupants es poden assimilar
a aquest ús millor que a qualsevol altre. Amb tot, la sala polivalent i el bar s’han considerat de pública
concurrència.

EI 45-C5

2 x EI 30-C5

2 x EI 30-C5

25 m

25 m

25 m

Característiques dels espais ocults per a pas d’instal·lacions
La compartimentació contra incendis

a)

té continuïtat o...

b) el propi conducte té la mateixa resistència al foc
Desenvolupament vertical de les càmeres
no estanques amb elements amb reacció al
foc pitjor que Bs-3, d2.

≤ 10 metres
≤ 3 plantes

La resistència al foc dels elements de compartimentació entre sectors d’incendi es manté en el punt on son
travessats per instal·lacions de secció > 50 cm2.
Reacció al foc dels elements constructius
La reacció al foc dels revestiments (sempre que superi el 5% de la superfície total del recinte considerat)
compleix les característiques exigides, que s’expressen al següent quadre:

Secció SI 1 – Propagació interior

Situació de l’element

Sostres i parets

Compartimentació en sectors d’incendi

Zones ocupables

C-s2,d0

EFL

Aparcaments

A-s1,d0

A2FL-s1

Passadissos i escales protegides

B-s1,d0

CFL-s1

Recintes de risc especial

B-s1,d0

BFL-s1

Espais ocults no estancs

B-s3,d0

BFL-s2

Sectors d’incendis

Ús

Planta

Superfície construïda

Planta Baixa
Sector únic

Administratiu

2

Planta Primera

1.057,76 m ≤ 2.500 m

2

Planta Segona

Les zones que s’han considerat de pública concurrència (Sala polivalent i bar) no constitueixen un sector
d’incendis separat, tota vegada que la seva ocupació és inferior a 500 persones.
Locals i zones de risc especial
Ús

Situació

Característiques

Risc

Terres

Secció SI 2 – Propagació exterior
Es tracta d’un edifici aïllat separat 12 metres respecte a les edificacions més properes. Aquesta
circumstància suposa el compliment de les separacions mínimes i altres condicions geomètriques
establertes pel DB SI 2 per limitar el risc de propagació del foc a altres edificis.

No tenen la consideració de zona de risc especial:

D’altra banda, l’edifici constitueix un únic sector d’incendis i no conté recintes de risc especial alt, ni escales
o passadissos protegits. Per tant, amb relació a la propagació del foc entre zones del mateix edificis, no es
donen casos en els quals s’hagin de complir els requeriments del DB SI 2.

- La cuina, amb una previsió de potència instal·lada en aparells per a la preparació d’aliments ≤ 20 KW

Secció SI 3 – Evacuació d’ocupants

- El magatzem de residus, amb una superfície útil ≤ 5 m2

Càlcul de la ocupació

Condicions de les zones de risc especial (taula 2.2 DB SI 1)

L’assignació d’ocupants de cada recinte s’ha fet d’acord amb les densitats mínimes d’ocupació establertes
per la taula 2.1 del dB SI 3. Tot i que l’edifici s’assimila a l’ús administratiu, atès el caràcter polivalent de les
sales s’ha optat per un càlcul d’ocupació més restrictiu, adoptant la densitat exigida a una aula en ús
docent.

Sala de maquinària de climatització

PB

Baix

Aplicables a la sala de maquinària de climatització (risc baix)
Característica

Risc baix

Risc mitjà

Risc alt

Resistència al foc de l’estructura portant

R 90

R 120

R 180

Resistència al foc de parets i sostres que separen la zona de
la resta de l’edifici

EI 90

EI 120

EI 180

No

Si

Si

Vestíbul d’independència

Document I. Memòria i annexes

Pàgina 58

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Planta

+2

Espais

Ús considerat
(segons DBSI)

SALA 6

Docent / aula

Densitat
m²/pers.

Ocupació
prevista

2

1,5

25

1,5

22

Element

Planta

Fórmula de càlcul

S3 Porta d’accés
S2 Porta d’accés
S4 Porta d’emergència
S1 Porta d’emergència sala
polivalent
P1 Porta sala polivalent / vestíbul
SB Porta d’accés al Bar
P2 Portes de sales
Passadís
Passadís accés

P1
PB
P2

SALA 7

Docent / aula

32,40 m

SALA 8

Docent / aula

42,65 m

2

1,5

28

6,35 m

2

0

0

2

2

5

2

2

5

2

1,5

5

1,5

13

SERVEIS HIGIÈNICS

Ocupació ocasional

d’emergència de les plantes +1 i +2, s’ha fet suposant inutilitzada una de les dues portes. Per la porta
d’accés de Planta Baixa, s’ha suposat inutilitzada la porta d’emergència de la sala polivalent.

37,90 m

2

VESTÍBUL I DISTRIBUCIÓ

Administratiu

9,50 m

ESCALA P1-P2

Administratiu

9,85 m

PB

Amplada
mínima

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m.
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m.
A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m.

Persones
a evacuar
223
288
85

A ≥ P / 200 ≥ 0,80 m.

236

1,18 m

62
22
89
330
85
(descendent)
85
(ascendent)

0,80 m
0,80 m
1,00 m
1,65 m

1,60 m
1,69 m
0,90 m
1,30 m
2,07 m

1,00 m

1,64 m

1,00 m

1,64 m

1,11 m
1,44 m
0,80 m

Amplada de
projecte
1,63 m
1,67 m
0,80 m
1,60 m

ADMINISTRACIÓ

Administratiu

7,45 m

SALA 1

Docent / aula

19,65 m

2

SALA 2

Docent / aula

29,20 m

2

1,5

19

29,35 m

2

1,5

20

59,20 m

2

1,5

39

16,20 m

2

1,5

11

2

0

0

2

0

0

2

0

0

50,35 m

2

2

25

12,80 m

2

2

6

111,80 m

2

0,5

224

L’única escala de l’edifici, no protegida, s’utilitza per evacuació com a recorregut alternatiu del normal i
amb una alçada d’evacuació, tant en sentit ascendent com descendent, de 4 m (≤ 10m / 20m).

24,00 m

2

2

12

Portes situades en recorreguts d’evacuació

57,84 m

2

1

59

13,20 m

2

10

3

17,00 m

2

0

0

17,40 m

2

0

0

Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici, les portes previstes per a l’evacuació de més de 100
persones i les previstes per a l’evacuació de més de 50 persones d’una mateixa sala (la porta de la sala
polivalent / vestíbul) seran abatibles en el sentit de l’evacuació i el seu sistema de tancament serà de fàcil i
ràpida obertura des de la banda on prové l’evacuació.

0

0

2

45

SALA 3
SALA 4
+1

Superfície útil

Desembre de 2016

SALA 5

Docent / aula
Docent / aula
Docent / aula

SERVEIS HIGIÈNICS

Ocupació ocasional

7,60 m

MAGATZEMS I INSTAL·LACIONS

Ocupació ocasional

3,85 m

NETEJA

Ocupació ocasional

VESTÍBUL I DISTRIBUCIÓ

Administratiu

ESCALA PB-P1

Administratiu

SALA POLIVALENT

P. Concurrència /
espectadors asseguts
escenari

BAR

Bar / zona de públic dret
Bar / Zona de servei

+0
SERVEIS HIGIÈNICS
MAGATZEMS I INSTAL·LACIONS

Ocupació ocasional
Ocupació ocasional

6,50 m

CLIMATITZACIÓ

Ocupació ocasional

29,50 m

2

VESTÍBUL I DISTRIBUCIÓ

Administratiu

89,85 m

2

Nombre de sortides (taula 3.1 del DB SI 3)
Els accessos a l’equipament es produeixen per la façana est. A nivell de PB s’hi produeix un accés general i
l’accés al bar. A nivell de P1 s’hi produeix un segon accés general.
L’evacuació en cas d’emergència es produeix pels accessos descrits i per dues sortides d’emergència
complementàries situades, respectivament, a la sala polivalent de PB i al vestíbul de P2. Totes les sortides
comuniquen directament amb un espai exterior segur.
Longitud dels recorreguts d’evacuació (taula 3.1 del DB SI 3)
La longitud dels recorreguts d’evacuació des del seu origen fins a alguna sortida de planta o d’edifici és
inferior a 50 metres i, fins arribar a algun punt en el que existeixin dos recorreguts alternatius, inferior a 25
metres. Els recorreguts d’evacuació s’han grafiat i acotat als plànols.
Dimensionat dels mitjans d’evacuació (taula 4.1 del DB SI 3)
Els elements situats en els recorreguts d’evacuació tenen una dimensió igual o superior a la que s’expressa
al següent quadre. L’assignació de persones que han d’evacuar, respectivament, per les portes
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PB
PB
P1, P2
P1
PB

A ≥ P / 200
A ≥ P / 200
A ≥ P / 200
A ≥ P / 200

≥ 0,80 m.
≥ 0,80 m.
≥ 1,00 m.
≥ 1,00 m.

Escales no protegides

Segons taula 4.2

Escales no protegides

Segons taula 4.2

Protecció de les escales (taula 5.1 del DB SI 3)

Les portes d’accés de P1 i PB, d’obertura automàtica, disposarà d’un sistema tal que, en cas de fallada del
subministrament elèctric o del mecanisme, obri la porta i impedeixi que aquesta es tanqui.
Les portes corredisses per a sectorització d’espais vestibulars disposen d’una guia amb mecanisme tal que,
si no es manté tancada amb clau, s’obre automàticament.
Senyalització
Els mitjans d’evacuació estaran senyalitzats de conformitat amb els criteris establerts pel DB SI 3. A tal
efecte, s’utilitzaran les senyals definides a la norma UNE 23034:1988. Els senyals seran visibles en cas de
fallada del subministrament elèctric.
Control del fum d’incendi
No és necessària la instal·lació de sistema de control del fum d’incendis a les plantes sobre rasant,
destinades a pública concurrència, ja que l’edifici no té una ocupació prevista superior a 1.000 persones.
Evacuació de persones amb discapacitat
Totes les plantes de l’edifici disposen de sortida accessible a un espai exterior segur. Qualsevol punt
d’origen d’evacuació situat en una zona accessible comunica amb alguna d’aquestes sortides mitjançant un
itinerari accessible.
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Secció SI 4 – Instal·lacions de protecció contra incendis

Secció SI 6 – Resistència al foc de l’estructura

A la taula adjunta es justifica el compliment de les exigències de la taula 1.1 del DB SI 4 per a l’ús
administratiu. Les zones de diferent ús que s’hi troben integrades no han de constituir, d’acord amb la taula
1.1 del DBSI 1, sector d’incendis independent. Per tant, s’hi apliquen els mateixos criteris que per a l’ús
general de l’edifici. El recinte d’aparells de climatització constitueix un recinte de risc especial baix i està
sectoritzat. S’hi apliquen les exigències específiques que corresponen a aquesta condició.

Resistència al foc d’elements estructurals (taula 3.1 del DB SI 6)

D‘altra banda, no s’ha previst la dotació d’instal·lacions contra incendis del bar, ja que el projecte no inclou
l’equipament de cuina ni mobiliari. El concessionari haurà de dotar l’espai de les instal·lacions requerides
per la normativa d’acord amb la potència instal·lada i resta de característiques.
Extintors portàtils

Si

Boques d’incendi
Columna seca

No
No

Un d’eficàcia 21A-113B, cada 15 metres de recorregut en planta, des
de l’origen d’evacuació. Un a les zones de risc especial.
2
Sup. construïda del sector < 2.000 m
Alçada d’evacuació < 24 m.

Ascensor d’emergència
Hidrants exteriors

No
No

Alçada d’evacuació < 50 m.
2
Superfície construïda < 5.000 m

No
Si
No

2

Instal·lació de detecció d’incendi
Instal·lació d’alarma
Instal·lació d’extinció automàtica

Superfície construïda > 1.000 m
2
Sup. construïda > 1.000 m
Alçada d’evacuació < 80 m.
Potència cuina < 20 KW

Sector d’incendis
Únic

Ús previst
Administratiu

Alçada d’evacuació
< 15 m

Resistència al foc
R 60

Resistència al foc d’elements estructurals a zones de risc especial (taula 3.2 del DB SI 6).
Recinte
Maquinària de climatització

Risc
Baix

Resistència al foc
R 90

Els elements estructurals secundaris tenen la mateixa resistència al foc que la exigida als elements
principals sempre que el seu col·lapse pugui ocasionar danys personals o comprometre l’estabilitat global,
l’evacuació o la compartimentació en sectors d’incendi.
L’Annex 6. Càlcul d’Estructures justifica la resistència al foc dels elements estructurals d’acord amb les
exigències del DB SI.

3.6.

Seguretat d’utilització i accessibilitat

L’edifici satisfà les exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat (SUA), que tenen com a
objectiu reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris d’un edifici pateixin danys immediats durant
l’ús previst del mateix així com facilitar l’accés i utilització no discriminatòria, independent i segura dels
mateixos a les persones amb discapacitat.

El disseny, la execució, la posada en funcionament i el manteniment de les instal·lacions contra incendis
s’ajustarà escrupolosament als requisits establerts pel Reglament d’Instal·lacions Contra Incendis i les seves
instruccions complementàries.

A tal efecte, a continuació es justifica el compliment dels paràmetres objectius i procediments, establerts
pel dB SUA, que asseguren la satisfacció de les exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat.
Així mateix, els plànols, E2 Plantes Generals, del projecte reflecteixen els paràmetres d’obligat compliment.

Les instal·lacions manuals de protecció contra incendis es senyalitzaran amb les senyals definides a la
norma UNE 23033-1, de les següents dimensions:

Secció SUA 1 Caigudes

210 x 210 mm.
420 x 420 mm.
594 x 594 mm.

Quan la distància d’observació de la senyal no excedeix els 10 metres.
Quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre els 10 i 20 metres.
Quan la distància d’observació de la senyal estigui compresa entre els 20 i 30 metres.

Les senyals seran visibles en cas d’interrupció del subministrament elèctric.
Secció SI 5 / Decret 241/94 – Intervenció dels bombers
L’edifici té sortides directes a un espai exterior segur en totes les seves plantes i, per tant, una alçada
d’evacuació descendent < 7 m. D’acord amb els requeriments del DB SI 5 i el Decret 241/94, les
característiques de l’entorn de l’edifici compleixen les següents condicions:
Vial d’aproximació
Amplada lliure
Altura lliure
Capacitat portant
Pendent

≥ 3,5 m.
≥5 m. vial en cul de sac
≥ 4,5 m.
2
≥ 20 kN/m
≤ 15 %

Relliscositat dels terres
Resistència a la relliscositat dels terres exigida per SUA 1.1
√
√

Altres casos

Classe 0

Rd ≤ 15

Paviments interiors horitzontals (pendent < 6%)

Classe 1

15 < Rd ≤ 35

Paviments interiors inclinats (pendent > 6%) i escales

Classe 2

35 < Rd ≤ 45

Classe 3

45 < Rd

Paviments interiors horitzontals (pendent < 6%) de zones humides*
Paviments interiors inclinats (p. > 6%) i escales de zones humides*
Zones interiors on pugui haver-hi grasses (aparcaments, cuines
industrials, usos industrials, escorxadors...)
Piscines. A zones previstes per a usuaris descalços i al vas.

*Zones interiors humides: entrades als edificis des de l’espai exterior, terrasses cobertes, vestuaris, banys, cuines...

Discontinuïtat dels paviments
No existeixen, a l’edifici, discontinuïtats en els paviments tals com les prohibides pel DB SUA 1.1.
Desnivells: protecció, barreres de protecció

Espai de Maniobra
Distància fins als accessos

≤ 50 m.

Hi ha barreres de protecció en tots els desnivells i obertures amb una diferència de cota ≥ 550 mm.

Amplada mínima fins als accessos

≥ 1,80 m.

A les zones d’accés públic, es facilitarà la percepció dels desnivells amb diferència de cota ≤ 550 mm,
susceptibles de causar caigudes, amb diferenciació visual i tàctil.

El plànol E 15.1 Aproximació de Bombers conté la justificació gràfica del compliment d’aquestes condicions.
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Característiques de les barreres de protecció segons SUA 1.1
Alçada mínima de les
barreres de protecció

√

Desnivells ≤ 6 m.

√
√

Ulls d’escala ≤ 40 cm, per a qualsevol desnivell
Desnivells ≥ 6 m

Resistència
√

√
√

Característiques
constructives

Rampes
No es projecta cap rampa.

900 mm.

Zones d’aglomeració (sales de concerts...)
Zones de pública concurrència sense obstacles (vestíbuls,
sales d’exposicions...)
Zones de gimnàs o activitat física
Cobertes transitables d’accés privat
Resta de casos
En zones comunes d’us residencial i zones de pública
concurrència

Desembre de 2016

Passadís esglaonat d’accés a graderies i tribunes
1100 mm.

No es projecta cap passadís esglaonat.

Neteja de vidres exteriors

3,0 kN/m
1,6 kN/m

Els paraments exteriors de vidre compleixen les característiques exigides pel DB SUA 1.5, resumides al
següent quadre, que garanteixen unes condicions adequades per la seva neteja.

0,8 kN/m
No son escalables
No admeten el pas
d’una esfera de Ø
100 mm

Escales

Neteja prevista
des de l’interior
Neteja prevista
des de l’exterior

La superfície exterior de vidre està compresa dins d’un radi de 85 cm.
des d’algun punt practicable situat a una alçada ≤ 130 cm.
Els envidraments reversibles estan equipats amb dispositiu de bloqueig.
H > 6 m.
Hi ha plataforma exterior de manteniment, d’amplada ≥
40 cm i barana ≥ 120 cm.
Instal·lació d’elements adequats d’ancoratge per a
equips de neteja.
H ≤ 6 m.
No es preveu cap dispositiu específic

L’escala de l’edifici compleix les característiques tècniques requerides pel DB SUA 1.4, establertes per a les
d’ús general. Els quadres següents donen compte del compliment.

Secció SUA 2 Impacte o enganxada

Característiques constructives i geomètriques de les escales d’us general

L’alçada lliure de pas en zones de circulació és ≥ 210 cm. en àmbits d’us restringit i ≥ 220 cm. en àmbits d’us
general.

Graons

Trams

54 cm ≤ 2 Contrapetja + Petja ≤ 70 cm
13 cm ≤ Contrapetja ≤18,5 cm
√
13 cm ≤ C ≤17 cm (escoles, hospitals...)
Evacuació ascendent, escoles, hospitals... NO s’admeten graons sense frontal
Petja de trams rectes ≥ 28 cm
Petja trams corbs ≥ 28 cm (a 50 cm de vora interior)
≤ 44 cm.( a la vora exterior)
Tenen 3 graons com a mínim
La petja i contrapetja és constant. En trams mixtes, la petja a l’eix central de la part corba no
serà menor que el de la part recta
Amplad
a útil
mínima

Replans

Passamans
(obligatoris per a
h > 55 cm. a una
alçada entre 90 i
110 cm.)

Ús sanitari. Recorreguts amb girs ≥ 90º

140 cm

Ús sanitari, docent, pública
concurrència i comercial
Altres

120 cm

√

Document I. Memòria i annexes

No sobresurten elements fixes de les façanes a una alçada ≤ 220 cm.
En zones de circulació, les parets no tenen elements sobresortints que volin més de 15 cm. a una alçada
compresa entre 100 i 220 cm, mesurada des del terra.
Els elements volats a una alçada inferior a 200 cm. (replans d’escala, etc...) estan adequadament protegits
mitjançant elements fixes.
Impacte amb elements practicables
A les zones d’us general, les portes de pas situades al lateral d’un passadís d’amplada inferior a 250 cm es
disposen de manera que, a l’obrir-se, no envaeixin la zona de pas. Si l’amplada és superior, es disposen de
manera que no envaeixin l’amplada mínima exigida pel DBSI.
Les portes de vaivé situades entre zones de circulació tenen parts transparents o translúcides.

100 cm

Impacte amb elements fràgils

Longitud ≥ 100 cm
Amplada ≥ amplada de l’escala
No queden escombrats per obertura de porta
Zones
Paviment tàctil profunditat ≥ 80 cm
públiqu No hi ha portes ≤ 120 cm a menys de 40 cm del primer
es
graó
Zona hospitalària (gir 180º) = amplada ≥ 160 cm
Amplada < 120 cm
Passamà a un lateral
Amplada ≥ 120 cm
o, per persones de mobilitat reduïda
Amplada ≥ 240 cm

Impacte amb elements fixes

Passamà a ambdós laterals
Passamà central

En les àrees de risc d’impacte dels tancaments de vidre (90 cm d’alçada en elements fixes i 150 cm en
portes, inclosa dues franges laterals de 30 cm) la superfície envidriada resistirà sense trencar-se un impacte
del nivell senyalat al següent quadre, segons UNE EN 12600:2003
Tancaments de vidre del projecte

√

Diferència de cota entre ambdós Nivell d’impacte que ha de
costats del tancament de vidre
resistir la superfície segons
norma UNE EN 12600:2003
H ≥ 12 metres
1
0,55 m. ≥ H < 12 m.
2

• Façana Est, Planta Segona
• Façana Est, Sales S3 i S4 de Planta
primera
• Resta de tancaments de vidre de l’edifici H < 0,55 metres
(incloses mampares de dutxa)

3
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Impacte amb elements insuficientment imperceptibles
Les superfícies vidriades susceptibles de ser confoses amb portes o obertures de pas disposen d’un
travesser o un altre element que permeti la seva detecció visual, situat a una alçada compresa entre els 85 i
110 cm.

Desembre de 2016

Espais dotats
d’enllumenat d’emergència

Enganxada
Les portes corredisses d’accionament manual mantenen una separació de 20 cm. respecte l’objecte fix més
pròxim.
Els elements d’obertura i tancament automàtics de l’ascensor disposen de dispositius de protecció
adequats al tipus d’accionament i compleixen les especificacions tècniques pròpies.

Posició i
característiques de les
lluminàries

Secció SUA 3 Immobilització en recintes tancats
Els WC, que es projecten amb portes dotades de sistema de bloqueig des de l’interior, compliran les
següents característiques:

Característiques de la
instal·lació

- Disposarà de sistema de desbloqueig des de l’exterior
- La resistència a l’obertura de les portes serà, en general ≤ 150 N i ≤ 25 N al WC adaptat.
El bany adaptat té unes dimensions que garanteixen l’ús adequat dels sistemes d’obertura i tancament als
usuaris amb cadira de rodes.
Secció SUA 4 Il·luminació inadequada
Nivells mínims d’enllumenat normal
Els nivells d’il·luminació de cada zona seran superiors als mínims exigits pel DB SU 4, que s’expressen a la
següent taula:
Nivells mínims d’iluminació
Exterior

Zona exclusiva
persones

per

a

Escales

10 lux

Resta de zones

5 lux

Zona per a vehicles o mixta
Interior

Zona exclusiva
persones

per

a

Zona per a vehicles o mixta

10 lux
Escales

75 lux

Nuclis d’escala i espais vestibulars

Resta de zones

50 lux

Resta de zones interiors

50 lux

Recintes amb ocupació > 100 persones
Recorreguts d’evacuació
Aparcaments coberts, incloses escales i passadissos
Recintes que alberguin equips contra incendis
Lavabos generals de planta en edificis d’us públic
Recintes on s’alberguin quadres de comandament de la instal·lació d’enllumenat
Senyals de seguretat
Situades a una alçada ≥ 2m.
Punts on es Portes de recorreguts d’evacuació
situen
A les escales, il·luminant cada tram
En qualsevol canvi de nivell
En canvis de direcció i interseccions de passadissos
Lluminàries fixes, autònomes i amb dispositiu d’encesa automàtic quan la tensió
de la xarxa decaigui un 70%
Proporcionen un 50% del nivell d’il·luminació requerit als 5 s i un 100% als 60 s
Condicions
de servei.
Es mantenen
durant
un
mínim d’una
hora des de
la fallada en
l’alimentació.

En vies d’evacuació d’amplada ≤ 2m, la iluminància horitzontal a
nivell de terra és 1 lux a l’ eix central i 0,5 lux a la banda central
(50% de l’amplada). Les vies de mes de 2m son tractades com a
diverses bandes de 2 m. d’amplada.
5 lux, a equips de seguretat, contra-incendis i quadres de
comandament de l’enllumenat.
A l’eix central d’una via d’evacuació, la relació entre luminància
màxima i mínima és inferior a 1:40
Els nivells mínims s’estableixen considerant nul·la la reflexió de
parets i sostres i considerant el factor de manteniment
Índex de rendiment cromàtic de les lluminàries Ra ≥ 40
Il·luminació de les senyals de Luminància ≥ 2 cd/m²
sortida,
dispositius
contra- Contrast de luminància màxima/mínima ≤ 10:1
incendis i primers auxilis
Relació entre Lblanca i Lcolor > 10, és major que 5:1 i menor que 15:1
Il·luminades un 50% del nivell requerit als 5 s i un 100% als 60 s

Secció SUA 5 Alta ocupació
Atès que no es projecta cap espai destinat a més de 3000 espectadors drets, la Secció SU 5 no és d’aplicació
en aquest projecte.

Enllumenat d’emergència

Secció SUA 6 Ofegament

Els plànols de planta del projecte reprodueixen la posició dels elements que configuren el sistema
d’enllumenat d’emergència. En tot cas, l’enllumenat d’emergència projectat s’ajustarà escrupolosament a
les següents característiques, definides pel DB SU 4:

No es projecta cap piscina, cisterna ni dipòsit d’aigua, per tant, no és d’aplicació l’apartat SU 6 per aquest
projecte.
Secció SUA 7 Vehicles en moviment
Atès que no es projecta cap aparcament inclòs a l’edificació, la secció SU 6 no és d’aplicació en aquest
projecte.
Secció SUA 8 Acció del llamp
No es preveu disposar d’instal·lació de protecció davant el llamp ja que un cop avaluada la necessitat de
disposar-ne i calculat el nivell d’eficiència de la instal·lació d’acord amb el procediment establert pel dB SU
8, el valor d’aquest (4) està dins dels marges on la instal·lació no és obligatòria.
La fitxa per donar compliment al DB SUA 8, que conté els càlculs que procedeixen s’annexa al final de
l’apartat 3.
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Secció SUA 9 Accessibilitat
Condicions Funcionals
Tots els accessos de l’edifici són accessibles.
L’edifici disposa d’ascensor accessible.
En cada planta de l’edifici, tots els itineraris són accessibles.
Dotació d’elements accessibles
Hi ha una dotació de serveis accessibles igual o superior al 10% del total dels inodors instal·lats.
Informació i senyalització per l’accessibilitat
Se senyalitzaran:
- Les entrades accessibles a l’edifici, els itineraris accessibles i els serveis higiènics accessibles mitjançant
SIA (Símbol Internacional d’Accessibilitat segons característiques i dimensionat de la norma UNE41501:2002), complementat, si és el cas, amb fletxa direccional.
- L’ascensor accessible, mitjançant SIA. Així mateix, comptarà amb indicació del número de planta, en
Braille i aràbic en alt relleu, a una alçada compresa entre 120 i 180 cm al brancal dret de la porta.
- L’arrencada de les escales, amb una franja de paviment direccional de 80 cm de profunditat.

3.7.

Salubritat

L’edifici satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS), que tenen com a objectiu reduir a límits
acceptables el risc de que els usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, pateixin
molèsties o malalties, així com el risc de que l’edifici es deteriori i de que deteriori el medi ambient en el seu
entorn immediat.
La definició de les prestacions de l’edifici per donar compliment a les exigències bàsiques de salubritat es
conté a les fitxes, que s’annexen al final d’aquest apartat.
Secció HS 1 Protecció davant la humitat
La definició constructiva del sistema envoltant i la justificació de la seva adequació a les exigències del DB
HS 1 es conté a l’apartat 2.3.7.4 d’aquesta Memòria.
Secció HS 2 Recollida i evacuació de residus
En relació a les exigències del DBH S2, s’ha previst reserva específica d’espai per a residus generats per l’ús
de bar restaurant, amb capacitat i condicions per a residus orgànics, de vidre, paper i cartró, envasos i
rebuig, en general. Per a la resta de l’edifici, s’ha previst reserva específica d’espai, distint del primer, amb
capacitat i condicions per a residus de cartró i paper i rebuig, en general.
Secció HS 3 Qualitat de l’aire interior
Es tracta del projecte d’un edifici sociocultural. Per tant, no és inclòs en l’àmbit d’aplicació del dB HS 3. Tot
i que l’edifici no està inclòs en l’àmbit d’aplicació del DB HS3 per tractar-se d’un equipament socio cultural,
disposa de sistema de ventilació dels serveis higiènics i magatzems, mitjançant extracció mecànica i de
sistema de renovació de l’aire anterior associat a la instal·lació de climatització. La seva descripció es conté,
respectivament, als apartats 2.3.7.3 i 2.3.7.7 d’aquesta Memòria.
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Secció HS 4 Subministrament d’aigua
La instal·lació de subministrament d’aigua sanitària, tal i com s’ha descrit i justificat a l’apartat 2.3.7.4
d’aquesta Memòria i com s’ha grafiat als plànols del projecte, compleix les condicions de disseny de
l’apartat 3 del dB HS 4 i les condicions de dimensionat de l’apartat 4. D’altra banda, en l’execució de l’obra
es compliran les condicions de l’apartat 5 i, en relació als materials, les condicions de l’apartat 6.
Secció HS 5 Evacuació d’aigües
L’apartat 2.3.7.3 Evacuació d’aquesta Memòria conté la justificació del dimensionat de la xarxa de
sanejament i la justificació de la seva adequació als requeriments del dB HS 5.
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Superfície
útil (m²)

Potèn. w

w/m2

Ilum.màx.
lux

Ilum. mitja
mantinguda

VEEI

SALA 6

37,19

312

8,39

511

313

2,68

SALA 7

33,23

312

9,39

538

345

2,72

SALA 8

42,77

416

9,73

542

358

2,72

SER H. 1

1,58

18

11,39

323

216

5,27

SER H. 2

3,1

18

5,81

295

172

3,38

SER H. 3

1,59

18

11,32

323

216

5,24

VESTÍBUL 1

28,75

156

5,43

269

174

3,12

VESTÍBUL 2

59,64

312

5,23

325

179

2,92

VESTÍBUL 3

14,64

36

2,46

89

71,9

3,42

ADM

8,43

104

12,34

563

376

3,28

SALA 1

17,79

156

8,77

558

302

2,90

L’edifici disposa d’instal·lacions tèrmiques per a la climatització i producció d’ACS, apropiades per garantir
el benestar dels ocupants, donant compliment al Reglament d’instal·lacions tèrmiques, RITE. La descripció
d’aquestes instal·lacions es conté a l’apartat 2.3.7 Sistema de condicionament i instal·lacions.

SALA 2

33,23

312

9,39

515

378

2,48

SALA 3

31,28

312

9,97

515

377

2,65

SALA 4

57,43

572

9,96

766

389

2,56

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

SALA 5

15,71

156

9,93

706

356

2,79

SER H. 1

1,65

18

10,91

307

317

3,44

SER H. 2

4,41

36

8,16

333

246

3,32

SER H. 3

1,62

18

11,11

307

218

5,10

MAGATZEM 1

4,2

18

4,29

103

74

5,79

MAGATZEM 2

12,07

18

1,49

89

48,9

3,05

6,6

18

2,73

96

60,1

4,54

VESTÍBUL 1

28,27

216

7,64

557

215

3,55

Planta

L’edifici satisfarà les exigències bàsiques d’ estalvi d’energia (HE), que tenen com a objectiu aconseguir un
us racional de l’energia als edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguint així mateix que
una part d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovables.
A tal efecte, a continuació es defineixen les prestacions de l’edifici d’acord amb els paràmetres objectius i
procediments, establerts pel DB-HE, que asseguren la satisfacció de les exigències bàsiques d’estalvi
d’energia.

+2

Secció HE 1 Limitació de la demanda energètica
La verificació del compliment del dB HE1, s’ha realitzat d’acord amb l’opció general de càlcul, mitjançant el
programa oficial LIDER. La seva justificació es conté a l’Annex 10 Certificació de l’eficiència energètica.
Secció HE 2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques

Les instal·lacions d’enllumenat s’han dissenyat d’acord amb les disposicions del DB HE 3. La definició de les
prestacions de l’edifici d’acord amb els paràmetres del DB HE 3 es conté a la fitxa, que s’annexa al final de
l’apartat 3.8. A continuació, se’n justifica el compliment.

+1

Fonts de llum.

Espais

L’edifici gaudeix d’aportació de llum natural en totes les dependències on es preveu realitzar activitats, i en
la major part de zones de pas, quedant únicament la il·luminació artificial com a font de llum exclusiva, en
els espais destinats a serveis higiènics, sales tècniques i magatzems.

NETEJA
VESTÍBUL 2

11,65

216

18,54

373

238

7,79

Com a font de llum artificial, s’han seleccionat làmpades PLC i tubs florescents tipus FBH 100 i TCS 098, de
la marca Philips o de similars característiques que ofereixen un Rendiment de Color Ra = 80.

VESTÍBUL 3

28,68

72

2,51

93

65,5

3,83

ESCALA

20,83

324

15,55

270

182

8,55

SALA POLIVALENT

136,24

1.092

8,02

597

353

2,27

BAR

57,84

572

9,89

605

394

2,51

BARRA BAR

- Sales amb activitat: UGR < 19

12,67

156

12,31

730

427

2,88

CUINA BAR

9,96

18

1,81

189

72,7

2,49

- Resta d’espais:

MAGAT. BAR

3,4

18

5,29

107

77,9

6,80

SER H. 1

3,01

18

5,98

282

173

3,46

SER H. 2

3,45

18

5,22

270

162

3,22

SER H. 3

1,74

18

10,34

301

214

4,83

SER H. 4

1,7

18

10,59

304

215

4,92

Per al càlcul dels paràmetres necessaris, s’ha utilitzat el programa Calculux en el que s’han introduït les
dades mètriques de totes les sales i espais, coeficients K i factor de manteniment

SER H. 5

3,45

18

5,22

298

162

3,22

SER H. 6

3,28

18

5,49

299

166

3,31

El quadre següent expressa els valors resultants, inferiors als màxims exigits (veure fitxa annexa).

MAGATZEM 1

6,39

18

2,82

95

60,3

4,67

MAGATZEM 2

5,99

18

3,01

99

62,6

4,80

MAGATZEM 3

5,23

18

3,44

102

66,9

5,14

MAGATZEM 4

17,43

36

2,07

112

78

2,65

VESTÍBUL 1

63,46

182

2,87

263

152

1,89

VESTÍBUL 2

25,28

156

6,17

219

124

4,98

SALA CLIMA

29,13

168

5,77

369

138

4,18

Les llumeneres disposaran de difusors i reixetes que garantiran els següents valors màxims de L’índex
d’Enlluernament Assolit UGR:

UGR < 22

Càlcul del VEEI
El Valor d’Eficiència Energètica de la Instal·lació (VEEI) s’ha determinat, d’acord amb el DB HE 3, segons la
fórmula: VEEI  Px100/SxEm.
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Sistemes de control i regulació
Totes les sales disposen de sistema d’encesa i apagat manual de l’enllumenat. Els recintes d’ús esporàdic
(serveis higiènics, magatzems, etc.) disposen de sistema d’encesa per detector de presència.
Aprofitament de la llum natural
S’instal·larà un sistema d’aprofitament de la llum natural, mitjançant sensors lumínics, que regularan
l’encesa de les llumeneres situades a una distancia màxima de 3m. de les façanes, en els cassos en que
existeixin finestres al exterior. Aquest sensors es situaran en el lloc indicat als plànols i estaran connectats
en sèrie a un interruptor manual, que governarà les llumeneres seleccionades. Les llumeneres accionades a
traves de sensors lumínics, nomes funcionaran quan l’aportació de llum solar sigui inferior a 500 lux en les
sales i bar, i inferior a 100 lux en els vestíbuls i passadissos.
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L’edifici és un centre cívic que, al no disposar de dutxes, s’assimila a efectes de compliment del DB HE 4, a
l’ús administratiu, excepte la zona de bar-restaurant.
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A continuació es relacionen els recintes de l’edifici i es classifiquen d’acord amb els criteris del DB HR, en
funció del seu grau de protecció acústica:
Planta

Disposa de sistema de captació solar per producció d’ACS, la descripció tècnica del qual es conté a l’apartat
2.3.7 Sistema de condicionament i instal·lacions d’aquesta memòria. La font energètica de suport és
l’electricitat mitjançant l’efecte Joule.
A continuació es quantifica l’exigència de contribució solar mínima en la producció d’aigua calenta segons
el procediment establert en el DB HE 4.

P2

Càlcul de la demanda d’ACS a 60º (taula 3.1)
Ús
Administratiu
Restaurant

Fórmula de càlcul
3 litres x persona dia
5 litres x àpat servit
(2 àpats per ocupació màxima)

TOTAL

Demanda
399 l /dia
580 l /dia
979 l / dia

Zona climàtica (taules 3.2 i 3.3): Zona III (Terrassa)

P1

Contribució solar mínima (taula 2.2): 70%
La inclinació i superposició del sistema generador i les possibles ombres sobre el mateix seran tals que les
pèrdues siguin inferiors als valors límits de la taula 2.4.
Les instal·lació es projectarà i executarà d’acord amb les condicions generals contingudes a l’apartat 3.2 del
DB HE 4.
Secció HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
Atès que es tracta d’un equipament cívic de 1.115,15 m2 construïts, aquest edifici no està inclòs en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta secció.

3.9.

Protecció enfront del soroll

L’edifici satisfarà les exigències bàsiques de protecció enfront el soroll (HR), que tenen com a objectiu
limitar, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll
pugui produir als usuaris com a conseqüència del seu projecte, construcció ús i manteniment.
Índex de soroll dia de l’espai exterior
El mapa estratègic de soroll de Terrassa, fixa per la cruïlla dels carrers de Franc Comtat i d’Orà, els següents
valors de soroll diürn:
- Mapa acústic diürn: 61,9 dB
- Soroll incident diürn: 58,9 dB
- Valor límit diürn: 60 dB
S’adopta, a efectes de compliment del Db HR, el valor Ld = 61,9 dB.
D’acord amb la taula 2.1, les façanes dels recintes protegits, que a aquests efectes s’assimilen a aules,
garanteixen un aïllament a soroll aeri de 30 dB.
Definició de les unitats d’ús i dels recintes
L’edifici, un equipament cívic, s’ha assimilat a l’ús administratiu i s’ha considerat una única unitat d’ús,
excepte el recinte destinat a sala polivalent, que s’ha considerat unitat d’ús independent.
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PB

Identificació dels recintes
S6
SALA 6
S7
SALA 7
S8
SALA 8
SERVEIS HIGIÈNICS
VESTÍBUL I DISTRIBUCIÓ
ESCALA P1-P2
I
INSTAL·LACIONS
ASCENSOR
Ad
ADMINISTRACIÓ
S1
SALA 1
S2
SALA 2
S3
SALA 3
S4
SALA 4
S5
SALA 5
SERVEIS HIGIÈNICS
M1
MAGATZEM 1
M2
MAGATZEM 2
N
NETEJA
VESTÍBUL I DISTRIBUCIÓ
ESCALA PB-P1
I
INSTAL·LACIONS
ASCENSOR
SERVEIS HIGIÈNICS
M3
MAGATZEM 3
C
CLIMATITZACIÓ
I
INSTAL·LACIONS
VESTÍBUL I DISTRIBUCIÓ
ASCENSOR
BAR - ZONA D’ACCÉS PÚBLIC/BARRA
B
BAR - CUINA
BAR – MAGATZEM DE RESIDUS
SP
SALA POLIVALENT

Classificació
Protegit
Protegit
Protegit
Habitable
Habitable
Habitable
D’instal·lacions
D’instal·lacions
Protegit
Protegit
Protegit
Protegit
Protegit
Protegit
Habitable
No habitable
No habitable
No habitable
Habitable
Habitable
D’instal·lacions
D’instal·lacions
Habitable
No habitable
D’instal·lacions
D’instal·lacions
Habitable
D’instal·lacions

M4

No habitable

MAGATZEMS

Unitats d’ús

EQUIPAMENT
CÍVIC

D’activitat
Protegit

SALA POLIVALENT

Disseny i dimensionat de l’aïllament acústic
La conformitat dels sistemes envolvent i de compartimentació de l’edifici amb les exigències d’aïllament a
soroll aeri i a soroll d’impacte s’ha verificat mitjançant l’opció simplificada, tota vegada que l’estructura
horitzontal resistent de l’edifici és constituïda per lloses massisses de formigó armat.
Els elements de compartimentació interior de la unitat d’ús principal (Equipament Cívic) que delimiten els
recintes protegits s’han projectat, tenint en compte les peculiaritats pròpies del seu ús, amb criteris més
exigents que els mínims exigits pel DB HR.
La definició dels elements constructius i la justificació de la conformitat amb el DB HR es contenen als
apartats 2.3.4. Sistema Envoltant, 2.3.5. Sistema de Compartimentació i a les fitxes de justificació del DB HR,
que s’annexen.
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Limitació del temps de reverberació
El DB HR estableix una limitació del temps de reverberació per als restaurants, les aules i les sales de
conferències. Tot i que les sales de l’equipament cívic no estan, estrictament, en cap d’aquests casos, s’ha
adoptat el criteri del DB HR en les sales que, per les seves dimensions (>20 m2) poden eventualment ser
usades com a aula o sala de conferències. En aplicació d’aquest criteri, la Sala Polivalent, amb un volum
interior de 418 m3, requereix un estudi acústic específic, ja que supera els 350 m3. A tal efecte, s’ha
adoptat el sistema general de verificació del temps de reverberació per a una sala paral·lelepipèdica
equivalent, de 350 m3, i s’ha adoptat un factor de ponderació de 1,1 del temps de reverberació resultant,
de manera que en resulti un increment dels revestiments absorbents que compensin la diferència de
volum.
La definició dels elements constructius i la justificació de la conformitat amb el DB HR es contenen a les
fitxes de justificació del DB HR, que s’annexen.
Posada en obra
En la construcció de l’edifici s’observaran escrupolosament les consideracions de l’apartat 5.1 del DB HR.
La justificació de l’adequació de l’edifici al DB HR es conté a les fitxes que s’annexen:
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Annex K del dB HR. Fitxes justificatives
K.1 Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic
Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic mitjançant
l'opció simplificada.
Envans. (apartat 3.1.2.3.3)
Característiques
de projecte
exigides

Tipus
Envans d’estructura autoportant de perfileria de xapa d’acer, amb una planxa de guix laminat de
15 mm a cada cara i llana mineral a l’interior, de resistivitat al flux de l’aire r ≥ 5 kPa.s/m2

m (kg/m2)=
RA (dBA)=

≥
≥

26
43

25
43

Envans Recintes Protegits. (apartat 3.1.2.3.3)
Característiques
de projecte
exigides

Tipus
Envans de doble estructura autoportant de perfileria de xapa d’acer de 48 mm, no arriostrada,
separades 10 mm, amb doble planxa de guix laminat de 12,5 mm a cada cara i doble llana mineral
a l’interior, de resistivitat al flux de l’aire r ≥ 5 kPa.s/m2

m (kg/m2)=

44

≥

25

RA (dBA)=

62

≥

43

Elements de separació verticals entre recintes (apartat 3.1.2.3.4)
Ha de comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació verticals situats entre:
a)
un recinte d'una unitat d'ús i qualsevol altre de l'edifici;
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat.
Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació vertical diferent, projectats entre a) i b)

Solució d'elements de separació verticals entre: Sala polivalent i bar (recinte d’activitat)
Elements constructius

Element de separació vertical

Tipus

Element base

Doble estructura autoportant de
perfileria de xapa d’acer de 70 mm,
separades 10 mm, amb doble planxa de
guix laminat de 12,5 mm a les dues
cares exteriors i una planxa de 12,5 mm
a l’interiror. Reblert d’ambdós fulls amb
llana mineral de resistivitat al flux de
l’aire r ≥ 5 kPa.s/m2

Extradosat pels
dos costats

Condicions de les façanes a les quals emprenen els elements de separació verticals
Façana
Tipus
Part cega de la façana Est e la Planta
Baixa
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Obra de fàbrica de maó perforat de gruix 29 cm. Doblat
interior amb estructura autoportant de perfileria de xapa
d’acer de 48 mm, amb planxa de guix laminat de 15 mm i
llana mineral a l’interior, de resistivitat al flux de l’aire r ≥ 5
kPa.s/m2. Façana ventilada amb tauler fenòlic a l’exterior.

Característiques
de projecte
exigides

m (kg/m2)=

55

≥

52

RA (dBA)=

65

≥

64

∆RA (dBA)=

≥

Característiques
de projecte
exigides
300
130
m (kg/m2)=
≥
RA (dBA)=

45

≥

41
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Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior (apartat 3.1.2.5)

Solució d'elements de separació verticals entre: Sala polivalent i espai vestibular
Elements constructius
Element de separació vertical amb
portes i/o finestres

Tipus
Porta o finestra

Tancament

Vidre laminar 4+4, fixe, sobre marc de
fusta. Porta de dos fulls batents de DM
reblerta amb llana de roca, amb
certificació d’aïllament acústic de 30 dB.
Envans de doble estructura
autoportant de perfileria de xapa
d’acer de 48 mm, no arriostrada,
separades 10 mm, amb doble planxa de
guix laminat de 12,5 mm a cada cara i
doble llana mineral a l’interior, de
resistivitat al flux de l’aire r ≥ 5
kPa.s/m2

Desembre de 2016

Característiques
de projecte
exigides
30

RA (dBA)=

≥

30

Façanes sales S2, S7
Elements
constructius
Part cega
Buits

62

RA (dBA)=

≥

No n’hi ha
Mur cortina sistema MX
parrilla tradicional, de Technal,
amb vidre 5+5/8/4+4

Ha d'omplir-se una fitxa com aquesta per a cada element de separació horitzontal diferent, projectats entre a) i b)

Façanes sala S3 (equivalent S4 i S1)

Solució d'elements de separació horitzontals entre:diferents unitats d’ús

Elements
constructius

Llosa de formigó armat de 27 cm.

Terra flotant

Sostre
suspès

Solera de planta baixa (bar)

Làmina flexible de polietilé reticulat de
celda tancada, típus Impactodan 5, de
Danosa + xapa de morter, armada, de 5
cm de gruix + paviment de terrazo.
Placa de guix laminat de 15mm,
suspesa mitjançant tirants metàl·lics,
sense absorvent acústic (solució
mínima d’entre les que s’adopten)

Solera

Llosa de formigó armat de 20 cm.

Terra flotant

Làmina flexible de polietilé reticulat de
celda tancada, típus Impactodan 5, de
Danosa + xapa de morter, armada, de 5
cm de gruix + paviment de terrazo.

Característiques
de projecte
exigides
675
500
2
m (kg/m )=
≥
RA (dBA)=

75

≥

∆RA (dBA)=

8

≥

∆Lw (db)=

20

≥

8

∆RA (dBA)=

5

≥

2

m (kg/m2)=
RA (dBA)=

500
60

≥
≥

∆RA (dBA)=

8

≥

∆Lw (db)=

20

≥

Part cega

60
Buits
0

Llosa de formigó armat de 27 cm.
m (kg/m2)=

500
60

Elements
constructius

Part cega

0

675

500

≥

RA (dBA)=

75

≥

60

Cobertes
Elements
constructius

∆RA (dBA)=

5

≥

2

Part cega

Forjat
Sostre
suspès

Placa de guix laminat de 15mm,
suspesa mitjançant tirants metàl·lics,
sense absorvent acústic.

=Sh

100%

% Buits

0

=Sc

11,3

=Sh

Àrea (1)
(m2)

Tipus
Mur de formigó armat de gruix
30 cm, llana mineral a
l’interior, de resistivitat al flux
de l’aire r ≥ 5 kPa.s/m2,
trasdossat de guix laminat
Mur cortina sistema MX
parrilla tradicional, de Technal,
amb vidre 3+3/15/5

19

100%

% Buits

Característiques
de projecte
exigides
RA,tr(dBA)
=
≥
RA,tr(dBA)
=
33
33
≥

Característiques
de projecte
RA,tr(dBA)

=Sc

exigides

=

67

≥

40

=

30

≥

30

53%
RA,tr(dBA)
21

=Sh

Façanes sala S6 (equivalent S8)

Buits
Sostre entre recinte d’instal·lacions
de climatització (PB) i recinte protegit
(P1)

21

Àrea (1)
(m2)

No n’hi ha
Mur cortina sistema MX
parrilla tradicional, de Technal,
amb vidre 5+5/8/4+4

Buits

Forjat

=Sc

Tipus

Ha de comprovar-se que se satisfà l'opció simplificada per als elements de separació horitzontals situats entre:
a)
un recinte d'una unitat d'ús i qualsevol altre de l'edifici;
b) un recinte protegit o habitable i un recinte d'instal·lacions o un recinte d'activitat.

Sostres que separen espais
habitables, en general

0

Característiques
de projecte
exigides
RA,tr(dBA)
=
≥
RA,tr(dBA)
33
33
=
≥

Façanes sala Ad
Elements
constructius
Part cega

Tipus

% Buits

50

Elements de separació horitzontals entre recintes (apartat 3.1.2.3.5)

Elements constructius

Àrea (1)
(m2)

Tipus

Buits
(1)

Àrea (1)
(m2)

Tipus
Obra de fàbrica de gruix 14 cm.
Doblat interior amb estructura
autoportant de perfileria de
xapa d’acer de 48 mm, amb
planxa de guix laminat de 15
mm i llana mineral a l’interior,
de resistivitat al flux de l’aire r
≥ 5 kPa.s/m2. Façana ventilada
amb tauler fenòlic a l’exterior.
Mur cortina sistema MX
parrilla tradicional, de Technal,
amb vidre 3+3/15/5

=Sc

32

43%

exigides

=

42

≥

40

=

30

≥

30

RA,tr(dBA)

RA,tr(dBA)
24

=Sh

Àrea (1)
(m2)

Tipus
Llosa de formigó armat de 27
cm.
No n’hi ha

Característiques
de projecte

% Buits

1
0

% Buits
=Sc
=Sh

0%

Característiques
de projecte
exigides
RA,tr(dBA)
=
67
33
≥
RA,tr(dBA)

=

≥

Àrea de la part cega o del forat vista des de l'interior del recinte considerat.

Mitgeres. (apartat 3.1.2.4)
Tipus
No n’hi ha, per tractar-se d’un edifici aïllat
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Característiques
de projecte
exigides
45
RA (dBA)=
≥

Pàgina 72

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Desembre de 2016

SALA S1

K.1 Fitxes justificatives de l'opció simplificada d'aïllament acústic
Fitxes justificatives del mètode general del temps de reverberació i de l’absorció acústica

Elemento

Acabado

BAR
Volumen, V (m3):

Tipo de recinto: Restaurante
Elemento

Acabado

Suelo

Terrazo (baldosa/losa)

Techo

Paramentos

S
Área, (m2)
65

m
Coeficiente de absorción acústica medio

500

1000

2000

m

0,01

0,01

0,02

0,013

1000

2000

m

33,5

0,95

0,84

0,61

0,8

50,4

29,5

0,02

0

0,02

0,013

0,38

Luminaria de techo (difusor de
plastico)

2

0,03

0,02

0,02

0,023

0,05

14,6

0,04

0,03

0,02

0,03

0,44

22

0,03

0,03

0,02

0,027

0,59

Yeso laminado sobre perfilería (placa
/cámara 100mm+lana mineral)
Madera barnizada, pintada (valor
medio)

22

0,05

0,03

0,02

0,033

0,73

37,1

0,12

0,12

0,1

0,113

4,2

Suelo

Terrazo (baldosa/losa)

17,6

0,01

0,01

0,02

0,013

0,23

Techo

FON R8/18 Plénum 300 mm

10,6

0,95

0,84

0,61

0,8

13,28

Paramentos

Placa de Pladur(r) tipo N

6

0,02

0

0,02

0,013

0,08

Luminaria de techo (difusor de
plastico)

1

0,03

0,02

0,02

0,023

0,02

Vidrio doble (3/10/3 mm)

8,8

0,03

0,03

0,02

0,027

0,23

Vidrio ( 6 mm-área grande)

2,7

0,04

0,03

0,02

0,03

0,08

Yeso laminado (placa de 13 mm
sobre perfilería/cámara 100
mm/lana mineral)

37,5

0,08

0,06

0,06

0,067

2,5

Objetos(1)

Tipo

N
número

Área de absorción acústica equivalente
media, AO, m (m2)

500

N
número

Área de absorción acústica equivalente
media, AO, m (m2)

500

1000

2000

AO, m . N

AO,m

(m )
1000
0,005

2000
0,01

33,7

T, (s)
Tiempo de reverberación resultante

T=

Absorción acústica exigida
=0,2·V
Tiempo de reverberación exigido

≥
0,9

≤

0,16 V
A

0,9

AO, m . N

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire,

(m-1)

Absorción aire (2)
1000
0,005

2000
0,01

0,006
11,6

T, (s)
Tiempo de reverberación resultante

0,006

A, (m2)
Absorción acústica del recinto resultante

2000

A, (m2)
Absorción acústica del recinto resultante

-1

500
0,003

1000

500
0,003

Coeficiente de atenuación del aire,
(2)

m . S

0,87

Placa de Pladur(r) tipo N

Absorción acústica resultante de la zona común
A (m2)
Tiempo de reverberación resultante
T (s)

500

Absorción acústica (m2)

m . S

Vidrio doble (3/10/3 mm)

Absorción aire

m
Coeficiente de absorción acústica medio

Absorción acústica (m2)

FON R8/18 Plénum 300 mm

Tipo

S
Área, (m2)

49,3919998130798

188,500006198883

Vidrio ( 6 mm-área grande)

Objetos(1)

Volumen, V (m3):

Tipo de recinto: Sala de conferencias vacía sin butacas

Absorción acústica resultante de la zona común
A (m2)
Tiempo de reverberación resultante
T (s)

T=

≤

0,7

Absorción acústica exigida
=0,2·V
Tiempo de reverberación exigido

≥
0,7

0,16 V
A

0,7

(1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2) Sólo para volúmenes mayores a 250 m3

0,9

(1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
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SALA S4

SALES S2, S3 I S7
Volumen, V (m3):

Tipo de recinto: Aula vacía sin butacas
Elemento

Acabado

S
Área, (m2)

m
Coeficiente de absorción acústica medio

500

1000

2000

m

92,072402701807
Absorción acústica (m2)

m . S

Suelo

Suelos flexibles sobre hormigón
(valor medio)

32,85

0,03

0,03

0,03

0,03

0,99

Techo

FON R8/18 Plénum 300 mm

21,85

0,95

0,84

0,61

0,8

25,08

Placa de Pladur(r) tipo N

9,5

0,02

0

0,02

0,013

0,12

Paramentos

Luminaria de techo (difusor de
plastico)

1,5

Vidrio doble (3/10/3 mm)

21

Yeso laminado (2x13 mm sobre
perfilería /cámara 50mm/lana
mineral)

Objetos

(1)

Desembre de 2016

Tipo

43,2

N
número

0,03

0,02

0,03

0,03

0,06

0,04

0,02

0,02
0,04

0,023

0,027
0,047

Área de absorción acústica equivalente
media, AO, m (m2)

500

1000

2000

Elemento

S
Área, (m2)

m
Coeficiente de absorción acústica medio

500

1000

2000

m

Absorción acústica (m2)

m . S

Terrazo (baldosa/losa)

57,35

0,01

0,01

0,02

0,013

0,76

Techo

FON R8/18 Plénum 600 mm

47,35

1,04

0,93

0,72

0,897

48,73

Placa de Pladur(r) tipo N

6,999999

0,02

0

0,02

0,013

0,09

Rejilla de ventilación (valor medio)

1

0,5

0,35

0,3

0,383

0,38

Luminaria de techo (difusor de
plastico)

2

0,03

0,02

0,02

0,023

0,05

Vidrio ( 6 mm-área grande)

25,11

0,04

0,03

0,02

0,03

0,75

Madera barnizada, pintada (valor
medio)
Yeso laminado (placa sobre perfilería
/cámara 100mm)

3,1

0,12

0,12

0,1

0,113

0,35

89,35

0,08

0,06

0,06

0,067

5,96

Paramentos

2,02

AO, m . N

Acabado

220,246277288538

Suelo

0,04

0,56

Volumen, V (m3):

Tipo de recinto: Aula vacía sin butacas

Objetos(1)

Tipo

N
número

Área de absorción acústica equivalente
media, AO, m (m2)

500

AO,m

1000

2000

AO, m . N

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire,
Coeficiente de atenuación del aire,

Absorción aire

(2)

(m )
500
0,003

1000
0,005

2000
0,01

Absorción acústica resultante de la zona común
A (m2)
Tiempo de reverberación resultante
T (s)
(1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2) Sólo para volúmenes mayores a 250 m3
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500
0,003

0,006

A, (m2)
Absorción acústica del recinto resultante

21,1

0,16 V
T=
A

T, (s)
Tiempo de reverberación resultante

Absorción acústica exigida
=0,2·V
Tiempo de reverberación exigido

≥
0,7

≤

0,7

(m-1)

Absorción aire (2)

-1

0,7

1000
0,005

2000
0,01

0,006

A, (m2)
Absorción acústica del recinto resultante

50,7

T, (s)
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común
A (m2)
Tiempo de reverberación resultante
T (s)

T=

≤

0,7

Absorción acústica exigida
=0,2·V
Tiempo de reverberación exigido

≥
0,7

0,16 V
A

0,7

(1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2) Sólo para volúmenes mayores a 250 m3
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SALA S6

SALA S5
Volumen, V (m3):

Tipo de recinto: Sala de conferencias vacía sin butacas
Elemento

Acabado

S
Área, (m2)

m
Coeficiente de absorción acústica medio

500

1000

2000

m

43,7919995746612
Absorción acústica (m2)

m . S

Volumen, V (m3):

Tipo de recinto: Aula vacía sin butacas
Elemento

Acabado

S
Área, (m2)

m
Coeficiente de absorción acústica medio

500

1000

2000

m

107,18400015068
Absorción acústica (m2)

m . S

Suelo

Terrazo (baldosa/losa)

15,6

0,01

0,01

0,02

0,013

0,21

Suelo

Terrazo (baldosa/losa)

36,95

0,01

0,01

0,02

0,013

0,49

Techo

FON R8/18 Plénum 300 mm

9,1

0,95

0,84

0,61

0,8

11,68

Techo

FON R8/18 Plénum 300 mm

26,95

0,95

0,84

0,61

0,8

27,96

Placa de Pladur(r) tipo N

5,5

0,02

0

0,02

0,013

0,07

Placa de Pladur(r) tipo N

8,000001

0,02

0

0,02

0,013

0,1

Luminaria de techo (difusor de
plastico)

1

0,03

0,02

0,02

0,023

0,02

Luminaria de techo (difusor de
plastico)

2

0,03

0,02

0,02

0,023

0,05

Vidrio ( 6 mm-área grande)

7,5

0,04

0,03

0,02

0,03

0,22

0,35

Yeso laminado (placa de 13 mm
sobre perfilería/cámara 100
mm/lana mineral)

37,3

0,08

0,06

0,06

0,067

2,49

Paramentos

Objetos(1)

Tipo

N
número

Área de absorción acústica equivalente
media, AO, m (m2)

500

1000

2000

Paramentos

Puerta de vidrio

2,6

0,21

0,12

0,07

0,133

Vidrio doble (3/10/3 mm)

22,4

0,03

0,03

0,02

0,027

0,6

Yeso laminado sobre perfilería (placa
/cámara 100mm+lana mineral)

45,76

0,05

0,03

0,02

0,033

1,53

Objetos(1)

Tipo

AO, m . N

N
número

Área de absorción acústica equivalente
media, AO, m (m2)

500

1000

2000

AO, m . N

AO,m

AO,m
Coeficiente de atenuación del aire,

Absorción aire

(m-1)

(2)

500
0,003

1000
0,005

2000
0,01

500
0,003
0,006

2

A, (m )
Absorción acústica del recinto resultante

10,2

0,16 V
T=
A

T, (s)
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común
A (m2)
Tiempo de reverberación resultante
T (s)
(1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2) Sólo para volúmenes mayores a 250 m3
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Absorción acústica exigida
=0,2·V
Tiempo de reverberación exigido

≥
0,7

≤

0,7

(m-1)

Absorción aire (2)

Coeficiente de atenuación del aire,

0,7

1000
0,005

2000
0,01

0,006

A, (m2)
Absorción acústica del recinto resultante

24,6

T, (s)
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común
A (m2)
Tiempo de reverberación resultante
T (s)

T=

≤

0,7

Absorción acústica exigida
=0,2·V
Tiempo de reverberación exigido

≥
0,7

0,16 V
A

0,7

(1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2) Sólo para volúmenes mayores a 250 m3

Pàgina 75

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Desembre de 2016

SALA POLIVALENT

SALA S8
Volumen, V (m3):

Tipo de recinto: Aula vacía sin butacas
Elemento

Acabado

S
Área, (m2)

m
Coeficiente de absorción acústica medio

500

1000

2000

m

118,901990952254
Absorción acústica (m2)

m . S

Volumen, V (m3):

Tipo de recinto: Sala de conferencias vacía sin butacas
Elemento

Acabado

S
Área, (m2)

m
Coeficiente de absorción acústica medio

500

1000

2000

m

347,565020833016
Absorción acústica (m2)

m . S

Suelo

Terrazo (baldosa/losa)

42,45

0,01

0,01

0,02

0,013

0,57

Suelo

Terrazo (baldosa/losa)

119,85

0,01

0,01

0,02

0,013

1,6

Techo

FON R8/18 Plénum 300 mm

27,95

0,95

0,84

0,61

0,8

32,36

Techo

FON R8/18 Plénum 300 mm

87,85

0,95

0,84

0,61

0,8

92,68

Placa de Pladur(r) tipo N

12,5

0,02

0

0,02

0,013

0,16

Placa de Pladur(r) tipo N

28

0,02

0

0,02

0,013

0,36

Luminaria de techo (difusor de
plastico)

2

0,03

0,02

0,02

0,023

0,05

Luminaria de techo (difusor de
plastico)

4

0,03

0,02

0,02

0,023

0,09

Vidrio doble (3/10/3 mm)

20,4

0,03

0,03

0,02

0,027

0,54

0,19

0,13

0,08

0,133

4,25

3,3

0,15

0,1

0,1

0,117

0,38

Yeso laminado (placa de 13 mm
sobre perfilería/cámara 100
mm/lana mineral)

49,9

0,08

0,06

0,06

0,067

3,33

Madera (12 mm-valor medio
incluyendo puertas e iluminación)
Vidrio doble (3/30/3 mm)

31,9

Puerta de madera hueca

29

0,03

0,03

0,02

0,027

0,77

Yeso laminado (placa 13 mm sobre
perfilería /cámara 100)

70,15

0,05

0,03

0,02

0,033

2,34

Paramentos

Objetos(1)

Tipo

N
número

Área de absorción acústica equivalente
media, AO, m (m2)

500

1000

2000

AO, m . N

Absorción aire

1000
0,005

2000
0,01

Absorción acústica resultante de la zona común
A (m2)
Tiempo de reverberación resultante
T (s)
(1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2) Sólo para volúmenes mayores a 250 m3
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T=

0,7

≤

0,16 V
A
Absorción acústica exigida
=0,2·V
Tiempo de reverberación exigido

≥
0,7

N
número

Área de absorción acústica equivalente
media, AO, m (m2)

500

1000

2000

AO, m . N

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire,

(m-1)
500
0,003

0,006

A, (m2)
Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
Tiempo de reverberación resultante

Tipo

Absorción aire (2)

(m-1)
500
0,003

Objetos(1)

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire,
(2)

Paramentos

27,2

A, (m2)
Absorción acústica del recinto resultante

0,7

T, (s)
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común
A (m2)
Tiempo de reverberación resultante
T (s)

1000
0,005

2000
0,01

0,006

8,34
79,7

T=

≤

0,7

Absorción acústica exigida
=0,2·V
Tiempo de reverberación exigido

≥
0,7

0,16 V
A

0,7

(1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3
(2) Sólo para volúmenes mayores a 250 m3
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3.10.

Desembre de 2016

Ecoeficiència

La justificació del compliment dels paràmetres d’ecoeficiència exigits pel Decret 21/2006, es conté a la fitxa
que s’annexa al final de l’apartat 3.
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3.11.

Enderrocs i residus d’obres

Aquest projecte conté, incorporat com Annex 14. Estudi de Gestió de Residus de la Construcció, la
justificació del compliment del decret 89/2010, 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.

3.12.

Certificació energètica de l’edifici

La certificació energètica de l’edifici es conté a l’Annex 10.

3.13.

Relació de la normativa d’aplicació a la urbanització

Normativa tècnica d’urbanització
General
Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme
(DOGC núm. 5686 de 05.08.2010)
Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme.
(DOGC núm. 4682, de 24.07.2006)
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954, de 30.09.1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30.01.1995)
Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526, de 04.12.1991)
Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043, de 28.04.1995)
Reial Decret 505/2007 de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb
discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
Vialitat
Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de
firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE núm. 297, de 12.12.2003)
Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de
firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE núm. 297, de 12.12.2003)
Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”
(BOE núm. 28, de 02.02.2000)
Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”
(BOE 17.09.1990)
UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
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Genèric d’instal·lacions urbanes
Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques
que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics
que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606, de 12.06.1992)
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649, de 25.09.1992)
Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
Xarxes de proveïment d’aigua potable
Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.
(BOE 06.06.2003)
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de
Catalunya
(DOGC 21.11.2003)
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del
agua i el consumo humano
(BOE 21.02.2003)
Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
aguas.
(BOE 24.07.01)
Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
(DOGC 22.07.99)
Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua
(BOE núm. 236 i 237 de 02.10.1974 i 03.10.1974 respectivament)
Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”
Hidrants d’incendi
Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,
complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954, de 30.09.1994, correccions DOGC núm. 2005, de 30.01.1995)
Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: Condiciones de
Protección contra Incendios en los edificios”
(BOE núm. 261, de 29.10.1996. Apèndix 2 art. 2.4 )
Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra
incendios”
(BOE núm. 298, de 14.12.1993)

Desembre de 2016

Xarxes de sanejament
Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament
(DOGC núm. 3894, de 29.05.2003)
Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament
de les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312, de 20.12.1995)
Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE núm. 228, de 23.09.1986)
Xarxes de distribució d’energia elèctrica
Sector elèctric
Llei 54/1997 del Sector elèctric
Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització
d’instal·lacions d’energia elèctrica.
(BOE núm. 310, de 27.12.2000) correcció d’errades (BOE 13.03.2001)
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric.
(DOGC 18.12.2001)
Baixa Tensió
R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
(BOE núm. 224, de 18.09.2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas
Centres de Transformació
Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación”
(BOE núm. 288, de 01.12.1982, Correcció d’errors BOE núm. 15, de 18.01.83)
Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación”
(BOE núm. 183, de 01.08.1984)
Especificacions tècniques de companyies subministradores
Enllumenat públic
Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient
(DOGC 12.06.2001)
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R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09
Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE núm. 224, de 18.09.2002)
Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.
Xarxes de telecomunicacions
Especificacions tècniques de les Companyies:
−

NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”.
NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”.

−

Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976

−

Plec de Condicions de LOCALRET

3.14.

Relació de la normativa d’aplicació a l’edificació

En la redacció del present projecte s’han observat les normes vigents aplicables a la construcció. En
compliment del Decret 462/71 “Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”,
s’annexa una relació de la normativa vigent.
Normativa tècnica d’edificació
General
Ley de Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999 (BOE: 06.11.99),modificació: llei 52/2002, (BOE 31.12.02) Modificada pels Pressupostos
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105.
Codi Tècnic de l’edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28.03.2006)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/71 (BOE: 24.03.71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 07.02.85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O. 09.06.71 (BOE: 17.06.71) correcció d’errors (BOE: 06.07.71) modificada per l’O. 14.06.71(BOE:
24.07.91).
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D. 462/71 (BOE: 24.03.71)
Requisits bàsics de qualitat
Requisit bàsic de funcionalitat
Accessibilitat
Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91
D 135/95 DOGC: 24.03.95
Ley de integración social de los minusválidos
Ley 13/82 BOE 30.04.82

Desembre de 2016

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91
D 241/94 (DOGC: 30.01.95)
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: 02.04.2005)
Requisit bàsic d’habitabilitat
Estalvi d’energia
Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16.02.2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en
cadascun d’ells.
Protecció enfront del soroll
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002
Sistemes estructurals
EHE Instrucción de Hormigón Estructural
RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13.01.99)
Materials i elements de construcció
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
12.04.85 (DOGC: 03.05.85)
RC-03 Instrucción para la recepción de cementos
RD 1797/2003 (BOE: 16.01.04)
RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de
construcción
31.05.85 (BOE: 10.06.85)
RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción
27.07.88 (BOE: 03.08.88)
Instal·lacions
Instal·lacions de fontaneria
Condicions higienico sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 DOGC: 16.02.200
Instal·lacions tèrmiques
RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis
RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002
Instal·lacions d’electricitat
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18.09.02)

Requisit bàsic de seguretat
Seguretat en cas d’incendis
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Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27.12.2000)
Instal·lacions d’ascensors
RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell
95/16/CE, sobre ascensors
31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención
RD 2291/95, de 8 de novembre
Instrucciones Técnicas Complementarias
(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)
RD 2291/85 (BOE: 11.12.85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19.01.87)modificacions (DOGC: 07.02.90)

Desembre de 2016

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio
ambiente producida por el amianto.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
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.

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats)
O. 23.09.87 (BOE: 06.10.87, 12.05.88, 21.10.88, 17.09.91, 12.10.91)
Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 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)
Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica
Resolució 22.06.87 (DOGC 20.07.87)
Control de qualitat
Control de qualitat en l’edificació
D 375/88 (DOGC: 28.12.88) correcció d’errades (DOGC: 24.02.89) desplegament (DOGC: 24.02.89,
11.10.89, 22.06.92 i 12.09.94)
Residus d’obra i enderrocs
Residus
Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O. MAM/304/2002, de 8 febrero
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC: 08.08.94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30.10.2003) correcció d’errades: (DOGC: 06.02.04)
Lli 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el
Catàleg de Residus de Catalunya.
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4.
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QUADRE GENERAL DE SUPERFÍCIES

Concepte

Existent

Projecte
Diferència

Difer. en %

Superfície total de vialitat

9.670,26

8.494,05

-1176,21

-12,16%

Voreres i àmbits amb prioritat al vianant

2.078,06

4.208,47

2130,41

102,52%

Calçades i aparcaments

7.592,20

4.285,58

-3306,62

-43,55%

155,00

116,00

-39,00

-25,16%

3.788,38

4848,51

1060,13

27,98%

Nombre d'arbres ( al total de l’àmbit)

67,00

149,00

82,00

122,39%

Superfície construïda d'equipament

0,00

1.115,15

1.115,15

-

Superfície útil d'equipament

0,00

841,71

840,40

-

Superfície construïda d'ascensor públic exterior

0,00

17,82

17,82

-

Superfície construïda total

0,00

1.132,97

1.132,97

-

Superfície total de l'àmbit

-

13.549,03

-

-

Nombre de places d'aparcament

Superfície total de zona verda i plaça (incl. cobertes transsit.)
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ

RENOVACIÓ URBANA ..............................................................................................................

995.335,14 €

EQUIPAMENT ...........................................................................................................................

905.049,07 €

MESURES D’ESTALVI D’AIGUA .................................................................................................

4.780,89 €

MESURES D’EFICIÈNCIA ENÈRGETICA ......................................................................................

41.884,59 €

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT.................................................................................................

40.707,46 €

GESTIÓ DE RESIDUS .................................................................................................................

59.935,95 €

39.988.59 €
--------------------PRESSUPOST PEM .......................................................................................................... 2.087.681,69 €

Cost directe

GR + SS

PEM

Incloses
DG i BI

IVA

PC

RENOVACIÓ URBANA

995.335,14

50.035,49 1.045.370,63 1.243.991,05

261.238,12

1.505.229,17

EQUIPAMENT

905.049,07

45.496,81

237.541,42

1.368.691,01

4.780,89

240,34

5.021,23

5.975,26

1.254,80

7.230,06

41.884,59

2.105,54

43.990,13

52.348,25

10.993,13

63.341,39

40.707,46

2.046,36

42.753,82

50.877,05

10.684,18

61.561,23

99.924,54 2.087.681,69 2.484.341,21

521.711,65

3.006.052,86

MESURES D'ESTALVI D'AIGUA
MESURES D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

950.545,88 1.131.149,60

SEGURETAT I SALUT .................................................................................................................

DESPESES GENERALS + BENEFICI INDUSTRIAL (19%) ....................................................

Totals

1.987.757,15

396.659,52 €
--------------------2.484.341,21 €

IVA (21%) ......................................................................................................................

521.711,65 €
-------------------PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ....................................................................................... 3.006.052,86 €
TREBALLS ENDESA (AMB IVA) ..................................................................................................

28.795,19 €

TREBALLS TELEFÒNICA (AMB IVA) ...........................................................................................

11.779,34 €

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ.......................................... 3.046.627,39 €

Terrassa, desembre de 2016
Els redactors del projectes:

Miquel Orriols i Mas

Carles Orriols i Caba

(L’import del pressupost per al coneixement de l’administració és de TRES MILIONS QUARANTA-SIS MIL SISCENTS VINT-I-SET EUROS, AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS).

Del que se’n deriva, igualment, per a coneixement de l’Administració, als efectes oportuns, que l’import
total per separat de cada un dels conceptes projectats, després d’incloure’ls-hi la part proporcional de
Gestió de Residus i de Seguretat i Salut, i d’aplicar-els-hi el coeficient de BI+DG (19%) i l’IVA (21%), és:
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’EQUIPAMENT
CÍVIC I UN MUR DE CONTENCIÓ A LA PLAÇA DE LA MAURINA, AL
TERME MUNICIPAL DE TERRASSA (BARCELONA)

1.- INTRODUCCIÓ
A la Plaça de la Maurina, entre els Carrers Felip II i Franc Comtat, al terme municipal de
Terrassa, a la província de Barcelona, s’ha previst l’execució d’un Edifici destinat a
equipament cívic i un mur de contenció de terres, corresponents al Projecte de remodelació de
Zona superior de la Plaça de la Maurina

la Plaça de la Maurina.

L’edifici projectat constarà de planta baixa, situada a cota de rasant de la Plaça de la Maurina i
dues plantes pis, tindrà una superfície d’ocupació en planta d’aproximadament 645 m2 i una
superfície construïda de l’ordre de 1028 m2. Per altre costat el mur de contenció de terres tindrà

Plaça de la Maurina

És objecte del present informe identificar els materials que apareixen al subsòl de les zones
d’estudi, caracteritzar-los geotècnicament mitjançant els paràmetres geotècnics necessaris i
donar les recomanacions d’excavació i de fonamentació per a l’edifici i el mur previstos.

una longitud d’aproximadament 80 m. La ubicació del edifici i del mur de contenció es pot
observar al plànol en planta de la situació dels punts d’investigació als annexes del present
informe.

Segons el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació) l’edifici projectat es tracta d’un edifici de tipus C1, ja que tindrà menys de 4 plantes i mes de 300 m2 construïts, cimentat en un terreny del grup
T1 (terreny favorable amb fonamentacions directes).

A les següents fotografies, es mostren algunes vistes de les zones investigades:

Plaça de la Maurina

Zona del Mur al Carrer Franc Comtat

Estudi geotècnic per al Projecte de Construcció d’un Edifici d’equipament cívic i un mur de contenció a la Plaça de la Maurina a Terrassa
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La fondària d’estudi dels sondeigs realitzats ha estat entre 6 i 10 m. i la dels assaigs de
2.- TREBALLS REALITZATS

penetració dinàmica ha estat d’entre 5.8 i 7.8 m. Amb aquestes profunditats s’ha pogut

Per a la realització d’aquest informe s’ha consultat la cartografia geològica a escala 1:50.000,

determinar amb precisió el perfil del terreny i dimensionar la fonamentació del mur i del edifici

editada per l’ICC. Un geòleg col·legiat ha reconegut “in situ” el terreny i la zona d’estudi per

previstos.

observar i descriure la geologia de la zona.
L’assaig de penetració SPT permet, comptant el nombre de cops necessaris per fer penetrar el
Els treballs de camp s’han completat amb una campanya d’investigacions “in situ”, consistent

llevamostres, obtenir una idea de la consistència o compacitat del terreny a la cota en la que es

en l’execució de 3 sondeigs a rotació amb barrena helicoïdal i tres assaigs de penetració

realitza l’assaig. La longitud del llevamostres de la cullera de l’assaig SPT és de 60 cm. L’índex

dinàmica. Sobre les mostres mes representatives de les unitats litològiques detectades, extretes

Nspt (nº de cops) s’obté sumant els cops obtinguts en els dos trams centrals de 15 cm. Aquests

dels sondeigs, s’ha dut a terme una campanya d’assaigs de laboratori. Tot seguit es descriuen

assaigs es donen per acabats quan el llevamostres s’ha introduït completament, o quan per

els treballs duts a terme:

qualsevol dels trams de 15 cm es necessiten més de 50 cops, que serà considerat com a rebuig.
A la següent taula s’indica per a cada sondeig efectuat la cota d’execució, la fondària d’estudi

2.1.- Campanya de sondeigs
Per al reconeixement del terreny s’han realitzat 3 sondeigs a rotació amb barrina helicoïdal. Els

assolida, el assaigs SPT/MI efectuats, el material detectat a la profunditat en que s’han efectuat
els assaigs i el golpeig N30 obtingut:

sondeigs es van executar amb una sonda TECOINSA TP-50 muntada sobre eruga. Durant la
realització dels sondeigs es van efectuar assaigs de penetració tipus SPT (assaig regit per la

SONDEIG

COTA
SEGONS
PLÀNOL (m)

FONDÀRIA (m)

ASSAIGS
EFECTUATS

PROFUNDITAT
MOSTRA (m)

UNITAT
GEOLÒGICA

GOLPEIG

NSPT

SPT

1.00 – 1.60

Quaternari: Llim

3-4-7-9

11

SPT

3.00 – 3.60

15-23-26-38

49

26-50

R

norma UNE 103-800-92) i es van extreure mostres inalterades per al seu posterior anàlisi al
S.1

+ 279.2

6.0

laboratori. El criteri seguit ha estat el de realitzar un assaig SPT cada 3.0 m de perforació en

Terciari: Argila
SPT

5.40 – 5.70

sòls i extreure una mostra inalterada quan el tipus de terreny ho ha permès. Els sondeigs han

MI

1.20 – 1.80

Quaternari: Llim

15-24-21-24

MI

estat supervisats per un geòleg col·legiat qui ha decidit en tot moment quin tipus d’assaig

SPT

1.80 – 2.40

Quaternari - Terciari

12-13-15-15

28

MI

4.00 – 4.60

15-22-25-26

MI

SPT

4.60 – 5.20

8-9-9-14

18

realitzar en funció dels materials extrets i ha efectuat una testificació i un registre fotogràfic de

S.2

+ 284.8

10.0

Terciari: Argila

cada sondeig. A continuació es mostra l’aspecte de la sonda utilitzada i d’una mostra SPT:

S.3

+ 286.2

8.0

SPT

7.50 – 7.90

20-37-50

R

SPT

9.50 – 9.80

19-50

R

SPT

1.00 – 1.60

2-2-3-2

5

SPT

4.00 – 4.60

6-2-3-2

5

SPT

7.40 – 8.00

17-28-35-50

63

Materials de Reblert
Terciari: Argila

Com s’aprecia s’han perforat un total de 24.0 m. lineals, s’han efectuat un total de 10 assaigs
SPT i s’han extret 2 mostres inalterades.
En cap dels sondeigs efectuats s’ha detectat la presència de nivell freàtic.
Els emplaçaments dels assaigs de camp realitzats s’indiquen a les plantes adjuntes a l’annex 1.
Sonda TECOINSA TP-50 muntada sobre eruga al sondeig S.3, i aspecte d’un assaig SPT

Estudi geotècnic per al Projecte de Construcció d’un Edifici d’equipament cívic i un mur de contenció a la Plaça de la Maurina a Terrassa
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2.2.- Campanya de penetròmetres
2.3.- Campanya de laboratori
Per complementar la informació obtinguda als sondejos realitzats, s'han realitzat tres assaigs de
penetració dinàmica, de tipus DPSH. Els penetròmetres dinàmics tipus DPSH es van encastar

Sobre les mostres extretes més representatives de les unitats geològiques detectades durant

fins a la fondària de rebuig. A la taula següent es presenta la profunditat assolida per cadascun

l’execució dels sondeigs i de les cales, s’ha dut a terme una campanya d’assaigs en un

dels penetròmetres executats, així com la cota topogràfica d’inici:

laboratori acreditat, amb l’objectiu de caracteritzar-les geotècnicament, determinar-ne els
paràmetres resistents i la seva classificació segons el PG-3.

P.1

P.2

P.3

Cota segon Plànol Topogràfic

+ 278.8

+ 285.0

+ 289.0

Profunditat Assolida (m)

5.80

7.80

7.80

Els assaigs realitzats han seguit el procediment marcat a les normatives vigents. A continuació
s’indiquen els assaigs efectuats i les normes seguides per a la seva execució:

x

2 Granulometries de sòls per tamisat (UNE 103.101)

x

2 Límits d’Atterberg (UNE 103.103 i 103.104)

Els penetròmetres es va executar amb una sonda Rolatec ML-76R muntada sobre erugues.

x

2 Determinacions del contingut de sulfats en sòls (annex 5 de E.H.E.)

L’assaig consisteix en l’encastament a percussió d’una puntassa normalitzada. Durant

x

1 Determinacions de la humitat natural (UNE 103. 300)

l’execució de l’assaig s’enregistra el número de cops necessaris per encastar cada tram de 20

x

1 Assaig de resistència a la compressió simple en sols (UNE 103.400/93)

cm, donant-se l’assaig per acabat quan s’assoleix el rebuig (100 cops). A les següents
fotografies s’aprecia l’aspecte del penetròmetre utilitzat:

A continuació es resumeix a la següent taula les mostres analitzades i els resultats dels assaigs
realitzats a les mostres extretes dels sondeigs realitzats (les actes de resultats de laboratori
s’adjunten a l’Annex 5):

5.3

al substrat terciari constituït per argiles margoses.

S.2

MI

4.00 – 4.60

82.63

69.15

46.39

96.45

91.23

80.16

IP

SÒL NO
PLÀSTIC
26.0

5.0

2

Res. Comp. Simple (Kg/cm )

1.20 – 1.80

WL

Sulfats (mg/kg SO4)

HUMITAT NATURAL (%)

MI

#0,08 UNE

PROFUNDIDAT (m.)

El rebuig obtingut en els penetròmetres s’associa amb la presència dels materials que pertanyen

#0,4 UNE

MOSTRA

S.2

Penetròmetre Rolatec muntat sobre erugues emplaçat en els punts P.1 i P.3.

GRANULOMETRIA
LÍMITS
(% PASA)
D'ATTERBERG

#2 UNE

SONDEIG

TABLA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

1347
1286

3.27

El registre dels assaigs de penetració dinàmica s’adjunta a l’annex 4.
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3.2.- Hidrogeologia
3.- MARC GEOLÒGIC
Durant les feines d’execució dels treballs de camp no s’ha detectat la presència d’aigua a cap de

3.1.- Geologia regional
La zona estudiada es troba dins del terme municipal de Terrassa que pertany a la estructura
anomenada Depressió del Vallès-Penedès.

les perforacions realitzades. Tampoc s’observen humitats ni indicis de la seva presència.

A la següent taula es resumeixen valors orientatius del coeficient de permeabilitat per als

La fossa del Vallès-Penedès és una depressió tectònica allargada en direcció NW-SE i paral·lela

diferents materials detectats a la zona d’estudi, extrets de la taula D.28 del CTE:

al mar de més de 100 km de longitud i una amplada màxima de 12 a 14 km, reblerta de
materials neògens, d’un gruix màxim de 4000 m. La falla del Llobregat, d’orientació NW-SE,

Terreny

Coeficient de
permeabilitat, Ks

Materials de Rebliment (R)

10-2 < Ks < 1 cm/seg

Llims Quaternaris (Q)

10-6 < Ks < 10-3 cm/seg

Argiles Margoses Terciàries (S)

10-9 < Ks < 10-7 cm/seg

la divideix aproximadament en dues meitats (i desplaça els seus límits NW i SE amb una
separació horitzontal dextrogira de l’ordre de 8 km): la fossa del Vallès, al NE i la fossa del
Penedès, al SW.
Els sediments neògens que trobem en l’àrea corresponen a estrats argilosos i margosos amb
intercalacions d’estrats de sorra i grava parcialment cimentada del Miocè (Terciari Superior).
Per sobre d’aquests estrats hi ha la part alterada, terres quaternàries que pertanyen a dipòsits de
rieres properes a la zona d’estudi i terres remogudes o de replè antròpic. A continuació es
mostra el mapa geològic de la zona d’estudi:

3.3.- Sismicitat
D’acord amb la Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-04, la perillositat sísmica del
territori es defineix mitjançant el Mapa de Perillositat Sísmica.

Zona d’estudi

Bc1 Bc 2

Mapa Geològic de la zona d’estudi, extret del full 392 del IGME. Llegenda: Tc12

(Argiles,

sorres i conglomerats). Materials Grisos (Sediments Quaternaris de rieres properes)
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Aquest mapa indica (expressada en relació al valor de la gravetat g) l’acceleració sísmica bàsica
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4.- CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA

ab, valor característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny, i el coeficient de
contribució K, que té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols esperats en la
perillositat sísmica de cada punt. Segons aquest mapa, el valor de l’acceleració sísmica bàsica

En base a les observacions de camp i a la informació obtinguda dels reconeixements de camp i
dels assaigs de laboratori efectuats es diferencien 3 unitats geotècniques a la zona objecte
d’estudi. En primer lloc apareix, un recobriment de materials de rebliment, a continuació

ab, en el terme municipal de Terrassa és de 0,04g.

apareixen sediments quaternaris representats per llims sorrencs amb nòduls calcaris que
Els coeficients del terreny (C) de les diferents unitats geotècniques detectades a la zona d’estudi

entapissen el substrat terciari de la zona representat per argiles de tipus margós amb una
proporció variable de sorra i graves de pissarra.

es resumeixen a la següent taula:

Per tant les unitats a caracteritzar geotècnicament són les següents:
Capa

Tipus de terreny

Coeficient C

IV

2.0

1. Materials de Rebliment (R)

Materials de Rebliment (R)
Llims Quaternaris (Q)

2. Materials Quaternaris. Llims amb sorra i graves de pissarra o nòduls (Q)
3. Materials Terciaris. Argiles Margoses amb alguna grava de pissarra (S)

Argiles Margoses Terciàries (S)

II

1.3

A continuació es caracteritzen geotècnicament les unitats detectades:

4.1.- Materials de Rebliment (R)
Els materials de rebliment detectats als sondejos realitzats, es corresponen en línies generals
amb argiles amb una proporció variable de sorres i graves, tot i que també s’han detectat
intercalacions de sorres i graves, dins del paquet de materials de reblert. Els punts on s’han
detectat gruixos de materials de reblert mes importants, han estat a la zona de baix, a la Plaça de
la Maurina, al Assaig de penetració dinàmica P.1. En aquesta zona, els reblerts detectats
s’associen a la existència d’un antic abocador, mentre que l’altre sector on s’han detectat
materials de reblert, han estat al sector del sondeig S.3 i del penetròmetre P.3. En aquesta zona
els materials de reblert s’associen a la urbanització del Carrer Franc Comtat i a la construcció
del mur de contenció existent actualment.

En la següent taula es mostra la cota d'inici i finalització d'aquesta acumulació de materials de
rebliment, en cadascuna de les perforacions realitzades:
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S.1

S.2

S.3

P.1

P.2

P.3

Profundidad de aparición (m)

---

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Profundidad de finalización (m)

---

0.60

5.70

3.80

0.40

6.20
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Per aquest recobriment de materials de reblert, a efectes de càlcul, es poden prendre els

S.1

S.2

S.3

P.1

P.2

P.3

Cota d’inici (m)

0.00

0.60

---

---

0.40

---

Cota de finalització (m)

2.00

2.10

---

---

2.60

---

Gruix Capa (m)

2.00

1.50

---

---

2.20

---

Els contactes proposats als Assaigs de Penetració Dinàmica son deduïts a partir dels cops obtinguts

següents paràmetres geotècnics:
A continuació es mostren els resultats obtinguts als assaigs de laboratori, que s’han realitzat
Ȗ ap(T/m3)

Qu (Kg/cm2)

Cu (Kg/cm2)

Ɏ (º)

C (T/m2)

E (T/m2)

1.70

0.00

0.00

22

0.0

300

sobre les mostres mes representatives d’aquesta unitat de llims, extretes dels sondeigs realitzats,
amb la finalitat de caracteritzar-la des d’un punt de vista geotècnic:

4.2.- Materials Quaternaris. Llims amb graves de pissarra o nòduls (Q)

x

Es tracte dels materials quaternaris presents a la zona d’estudi i es troben representats per llims

S’ha realitzat un assaig granulomètric i un de determinació dels Límits d’Atterberg sobre la

de color ocre o beige a vermellós. Al sector del sondeig S.1, els llims son argilosos de color

mostra inalterada extreta al sondeig S.2, entre 1.20 i 1.80 m. de fondària, els resultats dels quals

beige a vermellós amb tons verdosos, amb algunes graves de pissarra, mentre que al sondeig

s’indiquen en la següent taula:

Identificació:

S.2, els llims son de color ocre, amb una mica de sorra i amb nòduls calcaris. Al area del
sondeig S.2 els llims es troben lleugerament carbonatats.

S-2

ASSAIG

MI

Al area del sondeig S.1 els fenòmens de carbonatació son menys intensos el que fa que la

PROFUNDITAT (m)

2.0 – 2.6

consistència sigui mitja, ja que el valor de N30 (SPT) obtingut al assaig SPT realitzat, es de 11,

UNITAT GEOLÒGICA

Q

mentre que al sondeig S.2, els fenòmens de carbonatació son mes intensos i per tant la
consistència es mes alta, donat que el valor de N30 (SPT) obtingut al assaig SPT realitzat es de 28.

Graves ( > 2 mm)

11 %

Sorres (0.08 – 2 mm)

43 %

Argiles (< 0.08 mm)

46 %

LÍMITS

LL

NO PLÀSTIC

D’ ATTERBERG

IP

NO PLÀSTIC

GRANULOMETRIA

Per altre costat, al assaig de penetració dinàmica P.2, en funció dels cops obtinguts al assaig,
sembla que hi ha un nivell de llims carbonatats, fins a aproximadament 2.6 m. de fondària.

A la següent taula es mostra el gruix d’aquesta capa de llims, detectada a cadascun dels punts
d’investigació realitzats:

Tal com es pot observar en els resultats obtinguts, la mostra inalterada corresponent al sondeig
S.2, entre 1.2 i 1.8 m. de fondària es correspon amb uns llims constituïts per un 46% d’argila,
un 43 % de fracció sorra i un 11 % de graves que en aquest cas son nòduls calcaris tot i que al
sondeig S.1 les graves son de pissarra.
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Per altra banda, es tracte de materials sense plasticitat per el que el potencial expansiu que tenen
es nul.
x

4.3.- Materials Terciaris. Argiles margoses amb graves de pissarra (S)
Assaig d’Agressivitat

Per sota dels materials descrits darrerament, a tots els punts d’investigació realitzats, es troben

Sobre la mateixa mostra que es van fer els assaigs d’identificació, s’ha realitzat un assaig del

els materials terciaris, propis de la zona de projecte, constituïts principalment per argiles de
tipus margós de color marró amb tonalitat verdosa, amb una proporció variable de graves de

contingut en sulfats. El resultat es mostra a continuació:

pissarra. La disposició de les graves de pissarra dins del tram es heterogènia i es poden trobar
intercalacions de graves de pissarra amb sorra dins de la formació d’argiles margoses.
ANÀLISI DEL SOL
GRAU D’AGRESSIVITAT

PARÀMETRE
COMPROVAT

RESULTAT
ASSAIG (ml SO4/ Kg
sòl)

FEBLE

MITJA

FORTA

i que els valors resultants son en general mes alts. Inicialment la formació d’argiles margoses

Contingut en sulfats

1347

2000 a 6000

6000 a 12000

>12000

amb graves de pissarra, es troba lleugerament alterada i la consistència augmenta a mida

Els assaigs SPT realitzats en aquesta formació, donen resultats de NSPT de com a mínim 18, tot

s’aprofundeix en la formació terciària, donant “rebuig” els assajos mes profunds.
En funció dels paràmetres obtinguts als assaigs d’agressivitat efectuats, la mostra es classifica
com a no agressiva.

x

Assaigs d’Estat

S.2 MI

ASSAIG

(1.20 – 1.80 m.)
5.3

Humitat Natural (%)

Per obtenir el mòdul elàstic dels sòls argilosos i llimosos quaternaris s’ha considerat l’expressió

Detall d’Argila margosa

de Butler:
E = 200 · Cu

A la següent taula es mostra la cota d’aparició de la formació d’argiles margoses i de
finalització de la perforació a cadascú dels punts d’investigació realitzats:

Els llims descrits en aquest apartat, es poden caracteritzar amb els següents paràmetres
geotècnics:

Ȗ ap(T/m3)

Qu (Kg/cm2)

Cu (Kg/cm2)

Ɏ (º)

C (T/m2)

E (T/m2)

1.95

1.50

0.75

24

0.20

1500

S.1

S.2

S.3

P.1

P.2

P.3

Cota d’inici (m)

2.00

2.10

5.70

3.80

2.60

6.20

Cota de finalització (m)

6.00

10.00

8.00

5.80

7.80

7.80

Els contactes proposats als Assaigs de Penetració Dinàmica son deduïts a partir dels cops obtinguts
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Tot i que la màxima profunditat, fins a la que s'ha detectat la continuïtat dels materials terciaris,
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x

Assaigs d’Agressivitat

ha estat d'únicament deu metres, per consideracions d'ordre geològic, es pot afirmar que aquesta
formació, continua en profunditat fins a profunditats molt superiors a les assolides en les

Sobre la mateixa mostra que s’han fet els assaigs d’identificació, s’ha realitzat un assaig del
contingut en sulfats. Els resultats es mostren a continuació:

perforacions realitzades.
A continuació es mostren els resultats obtinguts als assaigs de laboratori, que s’han realitzat

ANÀLISI DEL SOL

sobre les mostres mes representatives d’aquesta formació d’argiles margoses, extretes dels
sondeigs realitzats, amb la finalitat de caracteritzar-la des d’un punt de vista geotècnic:

x

GRAU D’AGRESSIVITAT

PARÀMETRE
COMPROVAT

RESULTAT
ASSAIG (ml/Kg SO4)

FEBLE

MITJA

FORTA

Contingut en sulfats

1286

2000 a 6000

6000 a 12000

>12000

Identificació:
En funció dels paràmetres obtinguts als assaigs d’agressivitat efectuats, la mostra es classifica

S’han realitzat un assaig granulomètric i un de determinació dels Límits d’Atterberg sobre la

com a no agressiva.

mostra que s’ha considerat mes representativa, extreta del sondeig S.2 (MI de 1.00 a 1.60 m),
x

els resultats dels quals s’indiquen en la següent taula:

ASSAIG

S-2
MI

PROFUNDITAT (m)

4.00-4.60

UNITAT GEOLÒGICA

S

GRANULOMETRIA

LÍMITS
D’ ATTERBERG

Assaigs de Resistència

També s’han realitzat dos assaigs de compressió i un de tall directe consolidat i sense drenar.
En les següents taules es resumeixen els resultats obtinguts:
RESISTÈNCIA A LA
COMPRESSIÓ SIMPLE

S.2 MI
(4.00 – 4.60 m.)

Resistència (Kg/cm2)

3.27

Graves ( > 2 mm)

2%

Sorres (0.08 – 2 mm)

18 %

Argiles (< 0.08 mm)

80 %

LL

26.0

Per obtenir el mòdul elàstic dels sòls argilosos i llimosos quaternaris s’ha considerat l’expressió

IP

5.0

de Butler:
E = 200 · Cu = 3270 T/m2

Segons la classificació de Casagrande la mostra analitzada es classifica com a CL. Com es pot
observar, es tracta d’una argila amb una mica de fracció sorra (18 %). Per altra banda, la fracció

Per aquest nivell s’adoptaran, a efectes de càlcul, els següents paràmetres geotècnics:

fina presenta una plasticitat baixa. D’acord amb els criteris d’expansivitat recopilats per R.
Ortiz (1975), i a partir dels resultats de laboratori, les argiles margoses es corresponen amb
materials de baixa plasticitat i per tant amb un potencial expansiu gairebé nul.

Estudi geotècnic per al Projecte de Construcció d’un Edifici d’equipament cívic i un mur de contenció a la Plaça de la Maurina a Terrassa

Ȗ ap(T/m3)

Qu (Kg/cm2)

Cu (Kg/cm2)

Ɏ (º)

C (T/m2)

E (T/m2)

2.16

3.27

1.63

28

0.50

3270
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Essent:

5.- RECOMANACIONS
5.1.- Excavabilitat

qh = Pressió vertical d’enfonsament o resistència característica del terreny Rk
Totes les unitats geotècniques detectades en els sondeigs i als assaigs de penetració dinàmica

qok= Pressió vertical característica al voltant del fonament al nivell de la base

efectuats, són materials excavables mitjançant mètodes convencionals, és a dir, mitjançant una

ck = Valor característic de la cohesió del terreny

màquina excavadora de mitjana potència, encara que els rendiments que s'obtindran en la

B* = Ample equivalent del fonament

formació terciària d’argiles margoses, seran sensiblement menors als rendiments que

Ȗk = Pes específic característic del terreny, per sota de la base del fonament

s'obtindran en els llims i en els reblerts suprajacents.

Nc, Nq, NȖ = Factors de capacitat de càrrega

Els talussos temporals a adoptar podrien ser de l'ordre de 1H: 3V en el cas de la formació
d'argiles margoses, mentre que els talussos a adoptar en el cas d'una excavació a la capa de
llims, no hauria de sobrepassar una inclinació de l'ordre de 1H: 1V. Per altre costat, els talussos
temporals a adoptar en el cas dels materials de rebliment no haurien de sobrepassar una

dc, dq, dȖ = Coeficient corrector d’influència. Factors de profunditat
sc, sq, sȖ = Coeficient corrector d’influència. Factors de forma en planta del fonament
ic, iq, iȖ = Coeficient corrector d’influència. Segons inclinació d’accions sobre la vertical
tc, tq, tȖ = Coeficient corrector d’influència. Considerant la proximitat de la fonamentació a un
talús

inclinació de l’ordre de 2H:1V.

En situacions transitòries de càrrega sense drenatge (cohesius), la resistència al tall del terreny

5.2.- Fonamentació de l’edifici

vindrà determinada per un angle de fregament intern ĭk
Una vegada conclosa la excavació corresponent al edifici projectat, que a la zona mes alta serà

=

0º i una resistència al tall sense

drenatge ck = cu. Els factors de capacitat de càrrega per aquesta situació de dimensionat seran:

de l’ordre de 5.0 metres, es recomana realitzar una cimentació combinada mitjançant sabates
Nq = 1 ; Nc = 5.14 ; NȖ = 0

aïllades (area de del sondeig S.2 i del penetròmetre P.2) i pous de formigó en massa (area del
sondeig S.1 y del penetròmetre P.1) recolzats a la formació terciària constituïda per Argiles de

El valor de qok a considerar en el càlcul serà la pressió vertical total, deguda a la sobrecàrrega

color marró - verdós amb graves de pissarra (S), que a la zona del edifici projectat es troba a

del nivell de base de la fonamentació i al voltant d’aquesta.

partir de 2.0 (S.1) – 2.1 (S.2) – 2.6 (P.2) – 3.8 (P.1) m. de profunditat, respecte de la cota d’inici
de cadascuna de les perforacions realitzades a aquesta zona.

Els coeficients correctors d’influència per proximitat a un talús i d’inclinació d’accions sobre la
vertical no es consideren donat que la zona d’estudi és subhoritzontal i les tensions es

Per determinar la càrrega d’enfonsament de fonamentacions superficials recolzades sobre

consideren verticals.

litologies de característiques predominantment argiloses o llimoses, s’ha partit de l’expressió
general de Brinch Hansen, recomanada al CTE, que proporciona la càrrega d’enfonsament en
fonamentacions de tipus superficial:

qh

c k  N c  d c  s c  ic  t c  q ok  N q  d q  s q  i q  t q 

L’expressió de càlcul queda de la següent manera:
qh

1 *
 B  J k  N J  d J  sJ  iJ  tJ
2

cu  5.14  d c  s c  q ok  d q  s q

El valor que pren cadascun dels factors que intervenen en l’expressió anterior per les condicions
imposades (càrrega ràpida sense drenatge) seran els següents:
qok = D (m) · Jap (T/m3)
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On:
On D és l’espessor de terreny situat sobre el pla de recolzament de la sabata que es té en compte
la seva resistència per a determinar la càrrega d’enfonsament.

P (Pressió aplicada) = 2,5 Kg/cm2
B (Ample de la fonamentació) = diversos amples
E (Mòdul de deformació) = 3270 T/m2

Coeficients de forma:

˔ (Coeficient de Poisson) = 0,3

B
Sc 1  0,2
L
sq 1  1.5tg)·

Ko(Coeficient d’ influència) = 0.88 (per a càrregues rígides)
B
L

Introduint en l'expressió els valors corresponents, es produirien els assentaments teòrics que

On B i L són l’amplada i la longitud del fonament respectivament.

s’aporten a la següent taula, expressats en mm en funció de cada un dels amples de
fonamentació (B) proposats:

Coeficients de profunditat:
dc 1  0.34·arctg (

D
)
B

200

250

300

350

qadm (Kg/cm )

2.5

2.5

2.5

2.5

S (mm)

12.2

15.3

18.3

21.4

B (cm)

D
dq 1  2tg () )·(1  sen) ) ·arctg
B
2

2

A la càrrega d’enfonsament calculada d’aquesta manera, se li aplicarà un coeficient de seguretat
de 3 per a obtenir la càrrega admissible de fonamentació.
Aplicant els paràmetres resistents de les Argiles margoses (S) recomanats a la caracterització

Assentaments inferiors a 25 mm y que per tant, es troben per sota dels límits normalment
admesos per a la opció de fonamentació proposada:

geotècnica, un encastament de 0,0 m i considerant una sabata aïllada, superior a 2,5 Kg/cm2. De
cara al dimensionament de les sabates es recomana adoptar un valor de la tensió admissible de

5.3.- Fonamentació dels murs

2

2,5 Kg/cm .

Per altra banda, el coeficient de balast (considerant una placa de 1 peu2) de les Argiles

D'altra banda, el mur de contenció de uns 80 m. de longitud, caracteritzat per el sondeig S.3 i el

margoses (S) és, segons la taula 1.1 del Jiménez Salas, de 8,0 kg/cm3.

penetròmetre P.3 i en menor mesura, per el penetròmetre P.2, s’hauria de cimentar mitjançant
una sabata correguda recolzada a la formació d’Argiles margoses amb graves de pissarra, de

color marró - verdós (S) que en aquesta zona es troba a partir de 2.6 (P.2) – 6.2 (P.3) – 5.7 (S.3)
A les tensions admissibles obtingudes amb l’expressió descrita se’ls hi ha calculat, a mode de

m. de profunditat respecte de la cota d’inici de cadascuna de les perforacions que caracteritzen

comprovació, els assentaments que es produeixen tenint en compte el mòdul elàstic de les

l’àmbit on s’ubicarà el mur projectat.

Argiles margoses (ST) existents sota la cota de recolzament. Els assentaments immediats en un
sòl homogeni i isòtrop, calculat d’acord amb la teoria clàssica de l’elasticitat ve donat per la

Per realitzar el càlcul de la tensió admissible, s’ha utilitzat la mateixa expressió general de

fórmula:

Brinch Hansen, per a materials cohesius, que s’ha utilitzat anteriorment. En aquests cas, la
s

§ 1 Q
p·B·¨¨
© E

2

·
¸¸·K
¹
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El càlcul de l’assentament teòric d’aquesta cimentació, també s’ha realitzat d’acord amb la

D'acord amb els resultats dels assaigs de camp i de laboratori efectuats, els paràmetres del

teoria clàssica de l’elasticitat i s’ha substituït per els següents paràmetres:

terreny a considerar per al càlcul del mur - pantalla, poden ser del següent ordre:

P (Pressió aplicada) = 2.0 Kg/cm2
Densitat Ap.

(Kg/cm )

Angle de
Freg. Int.
(º)

(T/m )

Kg/cm

Kg/cm2

Cohesió

B (Ample de la fonamentació) = diversos amples

2

2

E (Mòdul de deformació) = 3270 T/m

3

Qf

Qp
2

˔ (Coeficient de Poisson) = 0,3

Materials de reblert (R)

0.0

22º

1.70

---

---

Ko(Coeficient d’ influència) = 2.12 (per a càrregues rígides)

Llims Quaternaris (Q)

0.2

24º

1.95

0.20

---

Argiles margoses amb graves Terciàries (S)

0.5

28º

2.16

0.30

8.8

Introduint en l'expressió els valors corresponents, es produirien els assentaments teòrics que

Qf: Resistència per fregament (Els valors aportats inclouen un Factor de Seguretat = 2)

s’aporten a la següent taula, expressats en mm en funció de cada un dels amples de

Qp: Resistència por punta (Els valors aportats inclouen un Factor de Seguretat = 3)

fonamentació (B) proposats:

La estabilitat de la excavació de les dames per a la execució del mur – pantalla és incerta, ja que
els punts d’investigació que s’han fet, son molt puntuals i les acumulacions de materials de
80

100

120

150

qadm (Kg/cm )

2.0

2.0

2.0

2.0

S (mm)

9.4

11.7

14.1

17.6

B (cm)
2

rebliment es caracteritzen principalment, per la seva heterogeneïtat i manca de consistència. En
funció de la naturalesa detectada als materials de rebliment del sondeig S.3, les dames del murpantalla serien estables fins als 4.0 m. de profunditat aproximadament, i a partir d’aquesta cota
la resta de reblerts son granulars, es a dir, no tenen consistència per el que serien inestables, tot i

Assentaments inferiors a 25 mm y admissibles per tant per a la opció de fonamentació

que quan es va fer el sondeig S.3, el forat es mantenia estable, encara que s’ha de tenir en

proposada.

compta que l’escala del sondeig no es la mateixa que la de una dama d’un mur – pantalla, per el
que en principi sembla que serà necessari la utilització de llots tixotròpics. Es recomana a la

A causa de l'important gruix de materials de rebliment, detectat a la zona on s'ubicarà el mur de

direcció del projecte, fer una proba amb retroexcavadora o giratòria prèvia a la execució del

contenció, l'opció de fonamentació mitjançant sabates corregudes serà complicada d’executar,

mur, per comprovar realment la estabilitat dels materials de rebliment.

de manera que també es podria fer un mur - pantalla. El mur - pantalla hauria d’encastar-se un
mínim de sis gruixos de mur - pantalla, a la formació de Argiles margoses de color marró –

Un altre opció de fonamentació, podria realitzar-se mitjançant pilots encastats un mínim de sis

verdós amb graves de pissarra (S) que es troba a partir de 2.6 (P.2) – 6.2 (P.3) – 5.7 (S.3) m. de

diàmetres de pilot a la mateixa formació d’Argiles margoses que en el cas del mur - pantalla. En

profunditat respecte de la cota d’inici de cadascuna de les perforacions efectuades a la zona.

aquest cas, les resistències per fregament lateral dels pilots amb el terreny, seran les mateixes
que per al cas d’un mur – pantalla i la resistència per punta dels pilots, amb un factor de

La resistència del lateral i de la base del mur – pantalla, encastat a la formació terciària

seguretat de 3, seria de 11.8 kg/cm2.

esmentada anteriorment, s’ha calculat a partir de la formulació recomanada en el vigent Codi
Tècnic de l’Edificació.
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6.- CONCLUSIONS
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Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta o aclariment que estimin oportuna.

A la Plaça de la Maurina, entre els Carrers Felip II i Franc Comtat, al terme municipal de
Terrassa, a la província de Barcelona, s’ha previst l’execució d’un Edifici destinat a

Abrera, Gener del 2011

equipament cívic que constarà de planta baixa i dues plantes pis i tindrà una superfície
d’ocupació en planta de uns 645 m2, a mes d’un mur de contenció de terres que tindrà una

Per GEOPLANNING, S.L.

longitud de uns 80 m.
Per a la realització del present informe geotècnic, s’han realitzat tres sondeigs a rotació i tres
assaigs de penetració dinàmica. En base a les observacions de camp i a la informació obtinguda
dels reconeixements de camp i dels assaigs de laboratori efectuats es diferencien 3 unitats
geotècniques a la zona objecte d’estudi. En primer lloc apareixen en alguns punts

Ft. S. Ramiro Trenado

d’investigació, un recobriment de materials de rebliment, que tenen un espessor màxim de 6.2

Director Tècnic Edificació

m. al penetròmetre P.3. En algunes perforacions es detecta un nivell de materials quaternaris,

Geòleg – Col·legiat nº 4677

composats per llims de colors ocres, beiges a vermells, amb graves de pissarra o nòduls
calcaris. Aquests materials s’han detectat en alguns punts fins a una profunditat de 2.0 – 2.6 m.
Per sota dels materials de rebliment i dels materials quaternaris, es troba la formació terciària
local constituïda per argiles margoses de color marró – verdós amb graves de pissarra, de
consistència dura.
L’edifici projectat s’hauria de fonamentar, mitjançant sabates corregudes i pous de formigó en
massa, recolzats a la formació d’argiles margoses de color marró-verdós amb graves de pissarra
que es troba a partir de 2.0 (S.1) – 2.1 (S.2) – 2.6 (P.2) – 3.8 (P.1) m. de fondària, respecte de la
cota d’inici de les perforacions realitzades al sector de l’edifici projectat. La tensió admissible
seria de 2.5 Kg/cm2. El mur de contenció es podria fonamentar mitjançant una sabata correguda
recolzada a la formació d’Argiles margoses de color marró verdós que a la zona del mur es
troba a 2.6 (P.2) – 5.7 (S.3) – 6.2 (P.3) m. de profunditat respecte de la cota d’inici de
cadascuna de les perforacions, amb una tensió admissible en aquest cas de 2.0 Kg/cm2. Un altre
manera de fonamentar el mur podria ser fent un mur – pantalla o mitjançant pilotatge. Els
paràmetres del terreny necessaris per al dimensionament del mur – pantalla i dels pilots es
mostren al apartat 5.3 d’aquest informe.

Estudi geotècnic per al Projecte de Construcció d’un Edifici d’equipament cívic i un mur de contenció a la Plaça de la Maurina a Terrassa

Estudi geotècnic per al Projecte de Construcció d’un Edifici d’equipament cívic i un mur de contenció a la Plaça de la Maurina a Terrassa

ANNEXES

ANNEX 1.- PLANTA DE SITUACIÓ
DELS RECONEIXEMENTS

ANNEX 2.-

PERFILS GEOLÒGICSGEOTÈCNICS

4576

REGISTRE
FULL 1 DE 1

INFORME

2

COMP. SIMPLE (Kg/cm )

I.P.

HUMITAT NATURAL (%)

LIM. ATTERBERG

GRANULOMETRIA

# 2 mm

# 5 mm

GRÀFICA

COLPEIG (N30)

NATURALESA DEL TERRENY

SULFATS (mg/kg SO 4)

ASSAIGS DE LABORATORI

L.P.

COTA TOP:

L.L.

GEÒLEG

S.1

TECOINSA TP-50
FRANCISCO CARRASCO
SERAFIN RAMIRO
279,8 m

ASSAIGS
IN SITU

LITOLOGIA

(m.)

SONDISTA:

# 0,08 mm

TALL VERTICAL

MÀQUINA

ASSAIG

PROFUNDITAT CONTACTE (m)

N. FREÀTIC

NIF:77252267-M
DATA: 20/01/2011
PROJECTE: Remodelació de la Plaça de la Maurina
DIRECCIÓ: C/ de Felip II - C/ del Franc Comtat. Terrassa.

# 0,4 mm

DADES PETICIONARI: DIRECCIÓ: Rbla Salvador Samà, 100 2ª. Vilanova i la Geltru

PROFUN. REPRES.

7154

SONDEIG

NOM: MIQUEL ORRIOLS MAS

0

1

Quaternari: Llim argilós beige a vermellós,
amb tons verdosos, amb algunes graves de
pissarra.

1,0

SPT
NSPT=11
1,6

2,0 m
2

3,0

3

4

ANNEX 3.-

Terciari. Argila de color marró-verdós
amb una mica de sorra i graves de
pissarra. Inclou algun nivell intercalat de
gravetes de pissarra amb sorra.

SPT
NSPT=49
3,6

REGISTRES DELS SONDEIGS
5
5,4

SPT
NSPT=R
6,0 m

5,7

6
FI DE SONDEIG ( 6,0 m.)

7

8

9

10

OBSERVACIONS:
ASSAIGS:

SPT (Assaig de penetració i presa de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndart): UNE 103800:1992
MI (Mostra inalterada amb mostrejador de pared gruixuda amb estoig interior): XP P94-202
Director del Laboratori

Director d' Àmbit
Data d'emissió:
21/01/2011

Enric Capella Cavallé
Enginyer Geòleg

Serafín Ramiro Trenado
Geòleg

GEOPLANNING SL Av Can Noguera nº 11, Nau 1. P.I. El Barcelonès. 08630 ABRERA (BCN)
Empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, Departamento de Política Terrirotial y Obras Públicas. Direcció General d'Arquitectura i Paisatge en l'àmbit de sondeigs,
presa de mostres i assaigs in situ per a reconeixements geotècnics (GTC)

Codi d'identificació:06160GTC06 (B)

Data acreditació: 18 de Abril de 2006

RE: 20/3

4577

REGISTRE
FULL 1 DE 1

INFORME

284,8 m

0

SULFATS (mg/kg SO 4)

COMP. SIMPLE (Kg/cm )

2

HUMITAT NATURAL (%)

I.P.

L.P.

L.L.

# 0,08 mm

LIM. ATTERBERG

GRANULOMETRIA

# 2 mm

# 5 mm

GRÀFICA

COLPEIG (N30)

NATURALESA DEL TERRENY

S.2

ASSAIGS DE LABORATORI

ASSAIGS
IN SITU

LITOLOGIA

(m.)

COTA TOP:

SONDISTA:

Asfalt.

1347

26,0 21,0 5,0

5,3

46,39

NO PLÀSTIC

80,16

MI

69,15

1,2

91,23

Quaternari. Llim sorrenc ocre amb
nòduls calcàris.

82,63

1

96,45

0,6 m

89,47

Reblerts antròpics: Sorres i graves
(Zahorres).

98,28

0,15 m

TALL VERTICAL

GEÒLEG

TECOINSA TP-50
FRANCISCO CARRASCO
SERAFIN RAMIRO

MÀQUINA

ASSAIG

PROFUNDITAT CONTACTE (m)

N. FREÀTIC

NIF:77252267-M
DATA: 20/01/2011
PROJECTE: Remodelació de la Plaça de la Maurina
DIRECCIÓ: C/ de Felip II - C/ del Franc Comtat. Terrassa.

# 0,4 mm

DADES PETICIONARI: DIRECCIÓ: Rbla Salvador Samà, 100 2ª. Vilanova i la Geltru

PROFUN. REPRES.

7154

SONDEIG

NOM: MIQUEL ORRIOLS MAS

1,8

2,1 m

2
2,4

SPT
NSPT=28

4

Terciari. Argila de color marró-verdós
amb una mica de sorra i graves de
pissarra. Inclou algun nivell intercalat de
gravetes de pissarra amb sorra.

4,0

MI

3,27

4,6

5
5,2

SPT
NSPT=18

6

7
7,5

SPT
NSPT=R
8

7,9

9

9,5

SPT
NSPT=R
10,0 m

9,8

10

FI DE SONDEIG (10,0 m.)

OBSERVACIONS:
ASSAIGS:

SPT (Assaig de penetració i presa de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndart): UNE 103800:1992
MI (Mostra inalterada amb mostrejador de pared gruixuda amb estoig interior): XP P94-202
Director del Laboratori

Director d' Àmbit
Data d'emissió:
21/01/2011

Enric Capella Cavallé
Enginyer Geòleg

Serafín Ramiro Trenado
Geòleg

GEOPLANNING SL Av Can Noguera nº 11, Nau 1. P.I. El Barcelonès. 08630 ABRERA (BCN)
Empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, Departamento de Política Terrirotial y Obras Públicas. Direcció General d'Arquitectura i Paisatge en l'àmbit de sondeigs,
presa de mostres i assaigs in situ per a reconeixements geotècnics (GTC)

Codi d'identificació:06160GTC06 (B)

Data acreditació: 18 de Abril de 2006

RE: 20/3

1286

3

4578

REGISTRE
FULL 1 DE 1

INFORME

0,1 m

286,2 m

0

SULFATS (mg/kg SO 4)

2

COMP. SIMPLE (Kg/cm )

HUMITAT NATURAL (%)

I.P.

L.P.

L.L.

LIM. ATTERBERG

GRANULOMETRIA

# 2 mm

# 5 mm

GRÀFICA

COLPEIG (N30)

NATURALESA DEL TERRENY

S.3

ASSAIGS DE LABORATORI

ASSAIGS
IN SITU

LITOLOGIA

(m.)

COTA TOP:

SONDISTA:

# 0,08 mm

TALL VERTICAL

GEÒLEG

TECOINSA TP-50
FRANCISCO CARRASCO
SERAFIN RAMIRO

MÀQUINA

ASSAIG

PROFUNDITAT CONTACTE (m)

N. FREÀTIC

NIF:77252267-M
DATA: 20/01/2011
PROJECTE: Remodelació de la Plaça de la Maurina
DIRECCIÓ: C/ de Felip II - C/ del Franc Comtat. Terrassa.

# 0,4 mm

DADES PETICIONARI: DIRECCIÓ: Rbla Salvador Samà, 100 2ª. Vilanova i la Geltru

PROFUN. REPRES.

7154

SONDEIG

NOM: MIQUEL ORRIOLS MAS

Asfalt.
Reblerts antròpics: Argiles i graves.

1,0

SPT
NSPT=5

1
1,6

2

3

3,8 m

4,0

SPT
NSPT=5

4

Reblerts antròpics: Sorres i graves.

4,6

5
5,7 m
6

7

Terciari. Argila de color marró-verdós
amb una mica de sorra i graves de
pissarra. Inclou algun nivell intercalat de
gravetes de pissarra amb sorra.

7,4

SPT
NSPT=63

8,0 m
8

8,0

FI DE SONDEIG ( 8,0 m.)
9

10

OBSERVACIONS:
ASSAIGS:

SPT (Assaig de penetració i presa de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndart): UNE 103800:1992
MI (Mostra inalterada amb mostrejador de pared gruixuda amb estoig interior): XP P94-202
Director del Laboratori

Director d' Àmbit
Data d'emissió:
21/01/2011

Enric Capella Cavallé
Enginyer Geòleg

Serafín Ramiro Trenado
Geòleg

GEOPLANNING SL Av Can Noguera nº 11, Nau 1. P.I. El Barcelonès. 08630 ABRERA (BCN)
Empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, Departamento de Política Terrirotial y Obras Públicas. Direcció General d'Arquitectura i Paisatge en l'àmbit de sondeigs,
presa de mostres i assaigs in situ per a reconeixements geotècnics (GTC)

Codi d'identificació:06160GTC06 (B)

Data acreditació: 18 de Abril de 2006

RE: 20/3

ANNEX 4.- REGISTRES DELS
PENETRÒMETRES

NOM:
DATOS DEL PETICIONARIO DIRECCIÓ:
NIF

P-1

NOM:
DATOS DEL PETICIONARIO DIRECCIÓ:
NIF

MIQUEL ORRIOLS MAS

Rambla Salvador Samà, 100 2ª. Vilanova i la Geltru.
77252267-M

PROSPECCIÓ: Prova contínua de penetració dinàmica tipus Borros *
maça: 63,5 Kg
Àrea de la puntassa: 20 cm 2
Altura de caiguda: 50 cm
Diàmetre de varillatge: 32 mm

0,0

PROF. Nº COPS/20
0,0
Asfalt
0,2
0,4
11
0,6
33
0,8
26
1,0
26
1,2
23
1,4
20
1,6
21
1,8
21
2,0
17
2,2
14
2,4
16
2,6
13
2,8
19
3,0
18
3,2
28
3,4
32
3,6
25
3,8
27
4,0
24
4,2
23
4,4
24
4,6
24
4,8
25
5,0
24
5,2
29
5,4
30
5,6
24
5,8
29
6,0
29
6,2
29
6,4
32
6,6
28
6,8
40
7,0
50
7,2
60
7,4
53
7,6
80
7,8
100
8,0

0
11
11
8
5

1,0

5
5
4
4
5

2,0

8
3
2
1
0

3,0

0
0
0
0
4

4,0

17
35
30
28
40

5,0

40
37
45
78
100

6,0
0

20

40

60

80

100

Nº COPS (cada 20 cm)

OBSERVACIONS:

Director del Laboratori

P-2

MIQUEL ORRIOLS MAS

Rambla Salvador Samà, 100 2ª. Vilanova i la Geltru.
77252267-M

PROSPECCIÓ: Prova contínua de penetració dinàmica tipus Borros *
maça: 63,5 Kg
Àrea de la puntassa: 20 cm 2
Altura de caiguda: 50 cm
Diàmetre de varillatge: 32 mm

REGISTRE (Nb)

PROFUNDITAT (m)

PROF. Nº COPS/20
0,0
0
0,2
11
0,4
11
0,6
8
0,8
5
1,0
5
1,2
5
1,4
4
1,6
4
1,8
5
2,0
8
2,2
3
2,4
2
2,6
1
2,8
0
3,0
0
3,2
0
3,4
0
3,6
0
3,8
4
4,0
17
4,2
35
4,4
30
4,6
28
4,8
40
5,0
40
5,2
37
5,4
45
5,6
78
5,8
100
6,0

ESTUDIS GEOTÈCNICS, S.L.

REGISTRE: 2153
PROJECTE:
REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA MAURINA
REFERÈNCIA:
7154
SITUACIÓ:
C/. de Felip II- C/. del Franc Comtat. Terrassa.
20/01/2011
DATA:
SUPERVISOR:
Serafin Ramiro
COTA INICI:
+ 285,0 m
PROFUNDITAT DE REBUIG: a 7,80 m
NIVELL FREÀTIC: -

REGISTRE (Nb)
0,0

0

11
33
26

1,0

26
23
20
21
21

2,0

17
14
16
13
19

3,0
PROFUNDITAT (m)

ESTUDIS GEOTÈCNICS, S.L.

REGISTRE: 2152
PROJECTE:
REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA MAURINA
REFERÈNCIA:
7154
SITUACIÓ:
C/. de Felip II- C/. del Franc Comtat. Terrassa.
20/01/2011
DATA:
SUPERVISOR:
Serafin Ramiro
COTA INICI:
+ 278,8 m
PROFUNDITAT DE REBUIG: a 5,80 m
NIVELL FREÀTIC: -

18
28
32
25
27

4,0

24
23
24
24
25

5,0

24
29
30
24
29

6,0

29
29
32
28
40

7,0

50
60
53
80
100

8,0
0

20

40

60

80

100

Nº COPS (cada 20 cm)

OBSERVACIONS:

Data d'emissió

Director d'Àmbit

Director del Laboratori

20/01/2011
Enric Capella Cavallé
Enginyer Geòleg

Data d'emissió

Director d'Àmbit

20/01/2011
Serafín Ramiro Trenado
Geòleg

Enric Capella Cavallé
Enginyer Geòleg

Serafín Ramiro Trenado
Geòleg

GEOPLANNING SL. Av./ Can Noguera, 11, Nau 1, P.I. El Barcelonès, 08630 Barcelona

GEOPLANNING SL. Av./ Can Noguera, 11, Nau 1, P.I. El Barcelonès, 08630 Barcelona

Empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, Departamento de Política Terrirotial y Obras Públicas. Direcció General d'Arquitectura i Paisatge en
l'àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per a reconeixements geotècnics (GTC) *Aquest assaig no està subjecte a acreditació.

Empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, Departamento de Política Terrirotial y Obras Públicas. Direcció General d'Arquitectura i Paisatge en
l'àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per a reconeixements geotècnics (GTC) *Aquest assaig no està subjecte a acreditació.

Codi d'identificació:06160GTC06 (B)

Data acreditació: 18 de Abril de 2006

RE-16/2

Codi d'identificació:06160GTC06 (B)

Data acreditació: 18 de Abril de 2006

RE-16/2

ESTUDIS GEOTÈCNICS, S.L.

REGISTRE: 2154
PROJECTE:
REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DE LA MAURINA
REFERÈNCIA:
7154
SITUACIÓ:
C/. de Felip II- C/. del Franc Comtat. Terrassa.
20/01/2011
DATA:
SUPERVISOR:
Serafin Ramiro
COTA INICI:
+ 289,0 m
PROFUNDITAT DE REBUIG: a 7,80 m
NIVELL FREÀTIC: -

NOM:
DATOS DEL PETICIONARIO DIRECCIÓ:
NIF

P-3

MIQUEL ORRIOLS MAS

Rambla Salvador Samà, 100 2ª. Vilanova i la Geltru.
77252267-M

PROSPECCIÓ: Prova contínua de penetració dinàmica tipus Borros *
maça: 63,5 Kg
Àrea de la puntassa: 20 cm 2
Altura de caiguda: 50 cm
Diàmetre de varillatge: 32 mm

REGISTRE (Nb)
0,0

0

11
6
5

1,0

9
8
9
8
8

2,0

7
5
7
9
12

3,0
PROFUNDITAT (m)

PROF. Nº COPS/20
0,0
Asfalt
0,2
0,4
11
0,6
6
0,8
5
1,0
9
1,2
8
1,4
9
1,6
8
1,8
8
2,0
7
2,2
5
2,4
7
2,6
9
2,8
12
3,0
12
3,2
9
3,4
7
3,6
7
3,8
7
4,0
7
4,2
7
4,4
9
4,6
9
4,8
8
5,0
5
5,2
5
5,4
5
5,6
5
5,8
5
6,0
8
6,2
12
6,4
20
6,6
27
6,8
39
7,0
42
7,2
35
7,4
38
7,6
78
7,8
100
8,0

12
9
7
7
7

4,0

7
7
9
9

ANNEX 5.- RESULTATS DE
LABORATORI

8

5,0

5
5
5
5
5

6,0

8
12
20
27
39

7,0

42
35
38
78
100

8,0
0

20

40

60

80

100

Nº COPS (cada 20 cm)

OBSERVACIONS:

Director del Laboratori

Data d'emissió

Director d'Àmbit

20/01/2011
Enric Capella Cavallé
Enginyer Geòleg

Serafín Ramiro Trenado
Geòleg

GEOPLANNING SL. Av./ Can Noguera, 11, Nau 1, P.I. El Barcelonès, 08630 Barcelona
Empresa acreditada per la Generalitat de Catalunya, Departamento de Política Terrirotial y Obras Públicas. Direcció General d'Arquitectura i Paisatge en
l'àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per a reconeixements geotècnics (GTC) *Aquest assaig no està subjecte a acreditació.

Codi d'identificació:06160GTC06 (B)

Data acreditació: 18 de Abril de 2006

RE-16/2

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ
PRESENTADA EL 15 DE SETEMBRE DE 2010 AMB NÚMERO L0600088

INDICATIU:
DENOMINACIÓ OBRA:
CLIENT:
ADREÇA:

11009
PLAÇA DE LA MAURINA, TERRASSA (7154)

NIF:
PETICIONARI:

GEOPLANNING
AVINGUDA CAN NOGUERA, 11, NAU 1
POLÍGON INDUSTRIAL EL BARCELONÈS
08630 ABRERA
B-25477678
GEOPLANNING

LOCALITZACIÓ OBRA:

TERRASSA

DATA RECEPCIÓ:

21/01/2011

DATA FINALITZACIÓ:

02/02/2011

CLIENT:

GEOPLANNING

Nº MOSTRA:

L11/01/082

TIPUS MOSTRA:

SÒL

OBRA:

REF. CLIENT:

S2

DATA RECOLLIDA:

MI
1.20-1.80
21/01/11

PROCEDÈNCIA:

Nº OBRA:

PLAÇA DE LA MAURINA
TERRASSA (7154)
11009

PETICIONARI:

GEOPLANNING

DATA ACTA:

01/02/11

POBLACIÓ:

NIF: B-25477678

PROFUNDITAT:

ACTA DE RESULTATS

HUMITAT MITJANÇANT ASSECAT EN ESTUFA
UNE 103300:1993

t+s+a

(g)

tara + sòl + aigua

82.74

t+s

(g)

tara + sòl

79.51

t

(g)

tara

18.04

a=(t+s+a)-(t+s)

(g)

aigua

3.23

s=(t+s)-t

(g)

sòl

61.47

% HUMITAT

5.3

W = (a/s)·100

Aquest informe consta de les actes de resultats de les següents mostres:
L11/01/082 De l'acta
L11/01/083 De l'acta

L10/0
L10/0
L10/0
L10/0

De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta

1
2

a l'acta
a l'acta

4
4

12
13
14
15

a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta

0
0
0
0

L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0
L10/0

De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta
De l'acta

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6

a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta
a l'acta

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT a Santa Perpètua de Mogoda, 2 de febrer de 2011.
EL DIRECTOR TÈCNIC DEL LABORATORI

Javier Vicente Mínguez

EL TÈCNIC RESPONSABLE

Clara Puy López
OBSERVACIONS

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A LES MOSTRES ANALITZADES
Conforme a l'establert a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades personals que ens han proporcionat són confidencials i
formen part dels fitxers de l'empresa. Pot exercir els seus drets d'acés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit o en persona, adjuntant còpia d'un document acreditatiu.
LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ NÚMERO L0600088

m
CODI ACTA:

L11/01/082 .1

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

CLIENT:

GEOPLANNING

OBRA:
Nº OBRA:

PLAÇA DE LA MAURINA
TERRASSA (7154)
11009

PETICIONARI:

GEOPLANNING

POBLACIÓ:

NIF: B-25477678

Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

Nº MOSTRA:

L11/01/082

TIPUS MOSTRA:

SÒL

REF. CLIENT:

PROCEDÈNCIA:

S2

DATA RECOLLIDA:

MI
1.20-1.80
21/01/11

DATA ACTA:

01/02/11

PROFUNDITAT:

m

CLIENT:

GEOPLANNING

Nº MOSTRA:

L11/01/082

TIPUS MOSTRA:

SÒL

OBRA:

REF. CLIENT:

S2

DATA RECOLLIDA:

MI
1.20-1.80
21/01/11

PROCEDÈNCIA:

Nº OBRA:

PLAÇA DE LA MAURINA
TERRASSA (7154)
11009

PETICIONARI:

GEOPLANNING

DATA ACTA:

01/02/11

POBLACIÓ:
CODI ACTA:

L11/01/082 .2

NIF: B-25477678

PROFUNDITAT:

ACTA DE RESULTATS

ACTA DE RESULTATS

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DE SÒLS PER TAMISAT

DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG

UNE 103101:1995

A

UNE 103104:1993 y BS1377-2:1990

tara

1778.60

t+s+a

tara + sòl + aigua

40.51

mostra total seca a l'aire

1530.40

t+s

tara + sòl

40.34

fracció grollera rentada + tara

2043.30

t

tara

7.95

B

fracció grollera rentada

264.70

a=(t+s+a)-(t+s)

aigua

0.17

C=(A-B)f

fracció fina seca

1259.09

s=(t+s)-t

sòl

32.39

D=B+C

mostra total seca

1523.79

W = (a/s)·100

humitat higroscòpica

0.52

E

fracció fina assajada seca a
l'aire

69.13

f = 100/(100+W)

factor de correcció

0.9948

F=E·f

fracció fina assajada seca

68.77

C/F=

LÍMIT PLÀSTIC
Càpsula Nº
Referència tara
Tara + sòl + aigua
t +s+a
Tara + sòl
t+s
Tara
t
Sòl
s=(t+s)-t
a=(t+s+a)-(t+s) Aigua
% HUMITAT

18.308983

Fracció grollera: material retingut pel tamis 2mm
Fracció fina: material que passa pel tamís 2mm

SÒL NO PLÀSTIC
UNE
∅ mm
125
100
80
63
50
40
25
20
12.5
10
6.3
5
2
1.25
0.4
0.16
0.08

∅ mm
127
101.6
76.2
63.5
50.8
38.1
25.4
19.1
12.7
9.52
6.35
4.75
2
1.19
0.42
0.177
0.074

2.70
8.52
10.51
8.43

100.00
80.00
70.00
60.00
% passa

grams en mostra
total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.26
25.97
74.66
28.57
104.24
49.43
155.99
192.43
154.34

grams

%

1523.79
1523.79
1523.79
1523.79
1523.79
1523.79
1523.79
1523.79
1492.53
1466.56
1391.90
1363.33
1259.09
1209.66
1053.66
861.24
706.89

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.95
96.24
91.34
89.47
82.63
79.38
69.15
56.52
46.39

CLASSIFICACIÓ
UNE-EN ISO 14688-1
17
% GRAVES
grolleres
37
mitjanes
% SORRES
fines
46
%<0.080mm

90.00

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
100

PASSA EN MOSTRA TOTAL

RETINGUT ENTRE TAMISOS
grams en part
fina

10

1

Mida de les partícules (mm)

0.1

0.01

CLASSIFICACIÓ
ASTM-D 2487-00 (USCS)
11
% GRAVES
grolleres
43
% SORRES
mitjanes
fines
46
%<0.080mm

LÍMIT LÍQUID
LÍMIT PLÀSTIC
ÍNDEX DE PLASTICITAT

-

Ll
Lp
Ip (Ll-Lp)

CARTA DE PLASTICITAT
60

Índex de Plasticitat

TAMISOS
ASTM
designació
5"
4"
3"
2 1/2"
2"
1"
1 1/2"
3/4"
1/2"
3/8"
1/4"
nº4
nº10
nº16
nº40
nº80
nº200

12

14
13
10

BAIXA

50

ALTA

MITJANA
CH

40
CL

30

OH
o
MH

20
OL
o
ML

10
ML

0
0

10

CL - ML

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Límit Líquid

7
13
23
OBSERVACIONS

DESCRIPCIÓ:
LLIM SORRENC DE COLOR MARRÓ.

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ NÚMERO L0600088

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ NÚMERO L0600088

m
CODI ACTA:

L11/01/082 .3

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

GEOPLANNING

CLIENT:

NIF: B-25477678

PLAÇA DE LA MAURINA
TERRASSA (7154)
11009

OBRA:
POBLACIÓ:
Nº OBRA:
PETICIONARI:

L11/01/082

Nº MOSTRA:
REF. CLIENT:
PROFUNDITAT:
DATA RECOLLIDA:

GEOPLANNING

TIPUS MOSTRA:

MI
1.20-1.80
21/01/11

PROCEDÈNCIA:

CLIENT:

GEOPLANNING

S2

OBRA:
Nº OBRA:

PLAÇA DE LA MAURINA
TERRASSA (7154)
11009

PETICIONARI:

GEOPLANNING

POBLACIÓ:

m

01/02/11

DATA ACTA:

SÒL

L11/01/082 .4

CODI ACTA:

NIF: B-25477678

SULFATS (1)
SEGONS UNE 103-201-96

N.D.

CONTINGUT EN GUIX* (%)
SEGONS UNE 103-201-96

N.D.

AGRESSIVITAT DELS
SÒLS AL FORMIGÓ,
ANNEX 5 EHE

ACIDESA
BAUMANN-GULLY
SULFATS
(% SO4=)

MATÈRIA ORGÀNICA (1)
SEGONS UNE 103-204-93
Pesasubstàncies Nº
Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2
Beaker Nº
M Pes mostra (seca a 110ºC que passa pel tamís Ø 0,160mm UNE 7 050-2)
(g)
C cm3 de solució de permanganat potàssic K2MnO4
(ml)
f Factor de normalitat de la solució
% MATÈRIA ORGÀNICA
%MO= 0.1032·C·f / M

Pesasubstàncies Nº
Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2
Beaker de filtrat Nº
Pes mostra (seca a l'aire que passa pel tamís Ø 0.125mm UNE 7 050-2)
Dissolució d'acetat sòdic 1N (CH3COONa)
Dissolució filtrada
Indicador
Valoració amb hidròxid sòdic 0.1 N (NaOH)
ACIDESA DE BAUMANN-GULLY (ml/kg)
ACIDESA DE BAUMANN-GULLY (ml/kg)

2 mm

N.D.

(g)
(g)
(g)
(cm3)

0

0

0

TIPUS D'EXPOSICIÓ
Qb

Qc

ATAC DÈBIL

ATAC MIG

ATAC FORT

0

0

L11/01/083 .1

tara + sòl + aigua

39.72

mostra total seca a l'aire

790.50

t+s

tara + sòl

39.42

fracció grollera rentada + tara

1807.10

t

tara

7.93

B

fracció grollera rentada

27.80

a=(t+s+a)-(t+s)

aigua

0.30

200

C=(A-B)f

fracció fina seca

755.50

s=(t+s)-t

sòl

31.49

FENOLFTALEINA

D=B+C

mostra total seca

783.30

W = (a/s)·100

humitat higroscòpica

0.95

E

fracció fina assajada seca a
l'aire

63.78

f = 100/(100+W)

factor de correcció

0.9906

F=E·f

fracció fina assajada seca

63.18

A
2 mm
(g)
(ml)
(ml)
(ml)
N.D.

N.D.
N.D.

ASTM
designació
5"
4"
3"
2 1/2"
2"
1"
1 1/2"
3/4"
1/2"
3/8"
1/4"
nº4
nº10
nº16
nº40
nº80
nº200

> 200
3000-12000
0.3-1.2 %

>12000
>1.2%

CONTINGUT EN SALS SOLUBLES*
SEGONS NLT-114/99
Pesasubstàncies Nº
Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2
P Pes mostra (seca a 110ºC que passa pel tamís Ø 2.00mm UNE 7 050-2)
(g)
V Volum de la dissolució
(ml)
Beaker de filtrat Nº
v Volum filtrat
(ml)
Tara Beaker de filtrat
Tara beaker + residu sec
r Residu sec
% SALS SOLUBLES
%SS= (V·r)/(v·p)·100
% SALS SOLUBLES SENSE GUIX

2 mm
500
100

0
N.D.
N.D.

11.958294

UNE
∅ mm
125
100
80
63
50
40
25
20
12.5
10
6.3
5
2
1.25
0.4
0.16
0.08

∅ mm
127
101.6
76.2
63.5
50.8
38.1
25.4
19.1
12.7
9.52
6.35
4.75
2
1.19
0.42
0.177
0.074

0.75
2.67
2.89
4.36

100.00

70.00

(g)
(g)
(g)

0

0

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

(cm3)
%CaCO3=(A·v)/(m·V)

OBSERVACIONS
N.D. : NO DETERMINAT

0
N.D.

0
N.D.

0.00
100

N.D.

grams en mostra
total
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.28
0.00
4.86
4.33
14.33
8.97
31.93
34.56
52.14

grams

%

783.30
783.30
783.30
783.30
783.30
783.30
783.30
783.30
779.02
779.02
774.16
769.83
755.50
746.53
714.61
680.05
627.91

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.45
99.45
98.83
98.28
96.45
95.31
91.23
86.82
80.16

CLASSIFICACIÓ
UNE-EN ISO 14688-1
4
% GRAVES
grolleres
16
mitjanes
% SORRES
fines
80
%<0.080mm

80.00

E2

PASSA EN MOSTRA TOTAL

RETINGUT ENTRE TAMISOS
grams en part
fina

90.00

E1
Pesasubstàncies Nº
Tara
m Pes mostra + tara
Peso mostra
Lectura CO2 final
Lectura CO2 inicial
v Volum CO2
% CARBONATS
% CARBONATS

C/F=

TAMISOS

MITJANA

0

CODI ACTA:

t+s+a

% passa

Pesasubstàncies Nº
Tara
Carbonat càlcic + tara
A Carbonat càlcic
Lectura CO2 final
Lectura CO2 inicial
V Volum CO2

02/02/11

1779.30

ASSAIG
T2

DATA ACTA:

UNE 103101:1995

DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN CARBONATS DELS SÒLS*
SEGONS UNE 103-200-93
TARAT AMB CaCO3
T1

DATA RECOLLIDA:

Fracció grollera: material retingut pel tamis 2mm
Fracció fina: material que passa pel tamís 2mm

Qa

2000-3000
0.2-0.3 %

=

(mg SO4 /kg)

S2

m

tara
ACIDESA DE BAUMANN-GULLY
SEGONS UNE 83962-08

DET. QUALITATIVA DE SULFATS
SEGONS UNE 103-202-95

SÒL

PROCEDÈNCIA:

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA DE SÒLS PER TAMISAT

ASSAIGS QUÍMICS

(g)
(g)
(g)
(g)
(g)

TIPUS MOSTRA:

MI
4.00-4.60
21/01/11

PROFUNDITAT:

ACIDESA DE BAUMANN-GULLY, CONTINGUT EN SULFATS, CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA, CONTINGUT EN CARBONATS, CONTINGUT EN SALS SOLUBLES

MB12
2 mm
6
18.1605
10.0004
18.1803
0.0198
0.1122
1122
1347

L11/01/083

ACTA DE RESULTATS

ACTA DE RESULTATS

Pesasubstàncies Nº
Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2
Gresol Nº
Tara gresol
Pes mostra (seca a l'aire que passa pel tamís Ø 0.125mm UNE 7 050-2)
Pes gresol + sulfat de bari després de la calcinació
Sulfat de Bari
Sulfats (% SO3)
Sulfats (mg/kg) (SO3)
Sulfats (mg/kg) (SO4)

Nº MOSTRA:
REF. CLIENT:

10

1

Mida de les partícules (mm)

0.1

0.01

CLASSIFICACIÓ
ASTM-D 2487-00 (USCS)
2
% GRAVES
grolleres
18
% SORRES
mitjanes
fines
80
%<0.080mm

DESCRIPCIÓ:
LLIM DE COLOR MARRÓ CLAR.

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ NÚMERO L0600088

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ NÚMERO L0600088

5
4
7

2
5
11

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

GEOPLANNING

CLIENT:

NIF: B-25477678

L11/01/083

Nº MOSTRA:
REF. CLIENT:

Nº OBRA:

PLAÇA DE LA MAURINA
TERRASSA (7154)
11009

DATA RECOLLIDA:

MI
4.00-4.60
21/01/11

PETICIONARI:

GEOPLANNING

DATA ACTA:

02/02/11

OBRA:
POBLACIÓ:

PROFUNDITAT:

TIPUS MOSTRA:
PROCEDÈNCIA:

SÒL

CLIENT:

GEOPLANNING

Nº MOSTRA:

L11/01/083

TIPUS MOSTRA:

SÒL

S2

OBRA:

REF. CLIENT:

S2

DATA RECOLLIDA:

MI
4.00-4.60
21/01/11

PROCEDÈNCIA:

Nº OBRA:

PLAÇA DE LA MAURINA
TERRASSA (7154)
11009

PETICIONARI:

GEOPLANNING

DATA ACTA:

02/02/11

m

POBLACIÓ:

L11/01/083 .2

CODI ACTA:

NIF: B-25477678

PROFUNDITAT:

m
CODI ACTA:

ACTA DE RESULTATS

ACTA DE RESULTATS

DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG

TRENCAMENT A COMPRESSIÓ SIMPLE EN PROVETES DE SÒL

UNE 103103:1994 i 103104:1993

UNE 103400-93

LÍMIT LÍQUID
Càpsula Nº
Referència tara
Nº cops
t +s+a
Tara + sòl + aigua
t+s
Tara + sòl
t
Tara
s=(t+s)-t
Sòl
a=(t+s+a)-(t+s) Aigua
% HUMITAT

DADES PROVETA
Velocitat de deformació unitària (entre 1 y 2% per minut) de l'altura de la proveta
∅
d
(cm)
Tipus de sòl
5.90
Costat
m
(cm)
Pes humit
--Costat
n
(cm)
Pes sec
--2
2
Àrea
A=m*n ó A=0,785*d
(cm )
Densitat humida
27.33
Altura
h
(cm)
Densitat seca
12.19
Volum
V=A*h
(cm3)
Humitat
332.97

6
MB1
16
25.72
24.23
18.83
5.40
1.49
27.59

MB166
26
26.35
25.19
20.69
4.50
1.16
25.78

LÍMIT PLÀSTIC
Càpsula Nº
Referència tara
t +s+a
Tara + sòl + aigua
t+s
Tara + sòl
t
Tara
s=(t+s)-t
Sòl
a=(t+s+a)-(t+s) Aigua
% HUMITAT

(mm/min)
sw
sd
ρw
ρd
W

6
MB13
20.48
20.17
18.75
1.42
0.31
21.83

MB17
22.97
22.27
18.81
3.46
0.70
20.23

3.50

LÍMIT LIQUID

2

CARTA DE PLASTICITAT

100

Índex de Plasticitat

26.0

BAIXA

MITJANA

18
22
Nº de cops

26

1.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

DEFORMACIÓ (mm)

CL

30.0

OH
o
MH

20.0

ML

0

14

1.50

CH

0.0

10

2.00

0.00
0.00

ALTA

40.0

10

CL - ML

20

RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ SIMPLE:

OL
o
ML

10.0

10

2.50

0.50

60.0
50.0

% de humitat

3.00

26.0
21.0
5.0

Ll
Lp
Ip (Ll-Lp)

TENSIÓ (kp/cm )

LÍMIT LÍQUID
LÍMIT PLÀSTIC
ÍNDEX DE PLASTICITAT

30

40

3.27
50

60

70

80

90

kp/cm2

320.22

kPa

3.95

%

100

30 34 38

DEFORMACIÓ:
Límit Líquid

OBSERVACIONS

OBSERVACIONS

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ NÚMERO L0600088

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ NÚMERO L0600088

(g)
(g)
(g/cm3)
(g/cm3)
%

L11/01/083 .3

1.83
ARGILÓS
718.21
623.79
2.16
1.87
15.14

GEOTÈCNIA I CONTROL DE QUALITAT, SA
C/ Berguedà, 15, bloc B, nau 11
Pol. Ind. Can Bernades-Sobirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)
Telf. 93 574 93 91-Fax. 93 574 93 92

CLIENT:

GEOPLANNING

Nº MOSTRA:

L11/01/083

TIPUS MOSTRA:

SÒL

OBRA:

REF. CLIENT:

S2

DATA RECOLLIDA:

MI
4.00-4.60
21/01/11

PROCEDÈNCIA:

Nº OBRA:

PLAÇA DE LA MAURINA
TERRASSA (7154)
11009

PETICIONARI:

GEOPLANNING

DATA ACTA:

02/02/11

POBLACIÓ:

NIF: B-25477678

PROFUNDITAT:

m
L11/01/083 .4

CODI ACTA:

ACTA DE RESULTATS

ASSAIGS QUÍMICS
ACIDESA DE BAUMANN-GULLY, CONTINGUT EN SULFATS, CONTINGUT EN MATÈRIA ORGÀNICA, CONTINGUT EN CARBONATS, CONTINGUT EN SALS SOLUBLES

SULFATS (1)
SEGONS UNE 103-201-96

ACIDESA DE BAUMANN-GULLY
SEGONS UNE 83962-08

Pesasubstàncies Nº
Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2
Gresol Nº
Tara gresol
Pes mostra (seca a l'aire que passa pel tamís Ø 0.125mm UNE 7 050-2)
Pes gresol + sulfat de bari després de la calcinació
Sulfat de Bari
Sulfats (% SO3)
Sulfats (mg/kg) (SO3)
Sulfats (mg/kg) (SO4)

(g)
(g)
(g)
(g)
(g)

DET. QUALITATIVA DE SULFATS
SEGONS UNE 103-202-95

N.D.

CONTINGUT EN GUIX* (%)
SEGONS UNE 103-201-96

N.D.

AGRESSIVITAT DELS
SÒLS AL FORMIGÓ,
ANNEX 5 EHE

MB18
2 mm
13
21.4646
10.0005
21.4808
0.0162
0.1072
1072
1286

ACIDESA
BAUMANN-GULLY
SULFATS

Qa

TIPUS D'EXPOSICIÓ
Qb

Qc

ATAC DÈBIL

ATAC MIG

ATAC FORT

(% SO4=)

3000-12000
0.3-1.2 %

>12000
>1.2%

MATÈRIA ORGÀNICA (1)
SEGONS UNE 103-204-93
2 mm

N.D.

2 mm
(g)
(ml)
(ml)

200
FENOLFTALEINA

(ml)
N.D.

N.D.
N.D.

ANNEX 6.- REPORTATGE FOTOGRÀFIC

> 200
2000-3000
0.2-0.3 %

=

(mg SO4 /kg)

Pesasubstàncies Nº
Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2
Beaker Nº
M Pes mostra (seca a 110ºC que passa pel tamís Ø 0,160mm UNE 7 050-2)
(g)
C cm3 de solució de permanganat potàssic K2MnO4
(ml)
f Factor de normalitat de la solució
% MATÈRIA ORGÀNICA
%MO= 0.1032·C·f / M

Pesasubstàncies Nº
Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2
Beaker de filtrat Nº
Pes mostra (seca a l'aire que passa pel tamís Ø 0.125mm UNE 7 050-2)
Dissolució d'acetat sòdic 1N (CH3COONa)
Dissolució filtrada
Indicador
Valoració amb hidròxid sòdic 0.1 N (NaOH)
ACIDESA DE BAUMANN-GULLY (ml/kg)
ACIDESA DE BAUMANN-GULLY (ml/kg)

CONTINGUT EN SALS SOLUBLES*
SEGONS NLT-114/99
Pesasubstàncies Nº
Ø Tamís de preparació UNE 7 050-2
P Pes mostra (seca a 110ºC que passa pel tamís Ø 2.00mm UNE 7 050-2)
(g)
V Volum de la dissolució
(ml)
Beaker de filtrat Nº
v Volum filtrat
(ml)
Tara Beaker de filtrat
Tara beaker + residu sec
r Residu sec
% SALS SOLUBLES
%SS= (V·r)/(v·p)·100
% SALS SOLUBLES SENSE GUIX

2 mm
500
100

0
N.D.
N.D.

DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN CARBONATS DELS SÒLS*
SEGONS UNE 103-200-93
TARAT AMB CaCO3
T1
Pesasubstàncies Nº
Tara
Carbonat càlcic + tara
A Carbonat càlcic
Lectura CO2 final
Lectura CO2 inicial
V Volum CO2

ASSAIG
T2

MITJANA

(g)
(g)
(g)

0

0

0

(cm3)

0

0

0

Pesasubstàncies Nº
Tara
m Pes mostra + tara
Peso mostra
Lectura CO2 final
Lectura CO2 inicial
v Volum CO2
% CARBONATS
% CARBONATS

(g)
(g)
(g)
(cm3)
%CaCO3=(A·v)/(m·V)

OBSERVACIONS
N.D. : NO DETERMINAT

LABORATORI AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ NÚMERO L0600088

E1

E2

0

0

0
N.D.

0
N.D.
N.D.

Sonda Tecoinsa TP-50 utilitzada per a la realització dels sondeigs geotècnics, situada al sondeig S.1

Imatges de les zones objecte de l’Estudi Geotècnic
Màquina Rolatec model ML-76R utilitzada per a la realització dels Penetròmetres, al penetròmetre P.3

Materials de Rebliment al Sondeig S.3

Llims quaternaris al sondeig S.1

Mostres d’Argiles margoses extretes als sondeigs realitzats
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Traçat de xarxes de baixa tensió
Obertura de les rases

Conductors
Els conductors que s’utilitzaran seran conductors d’alumini unipolars segons normes ENDESA, de tensió
nominal 0,6/1 kV, tipus RZ i RV, amb les seccions indicades al plànols corresponents.
Els conductors de BT seran normalitzats per la companyia subministradora, i la seva intensitat màxima
admissible en servei permanent, serà segons la instrucció ITC-BT-07 en els trams soterrats, i segons la ITCBT-06 en els trams aeris.
Amb l’elecció d’aquests conductors, la companyia distribuïdora, pretén assegurar que davant possibles
ampliacions de potència, la xarxa instal·lada sigui capaç de suportar la potència demandada sense
necessitat de tornar a realitzar l’obertura de rases i substituir la xarxa per una major secció.

El traçat de les línees serà el més rectilini possible, paral·lel en tota la seva longitud a vorades o façanes dels
edificis, cuidant de no afectar a les fonamentacions dels mateixos.
Abans d’iniciar l’obertura de les rases es realitzaran, si és necessari, tastos de prova cada 6 o 8 m. amb la
finalitat de comprovar els serveis existents i determinar la millor ubicació per a l’estesa. En marcar el traçat
de rases es tindrà en compte el radi mínim de curvatura que cal respectar en els canvis de direcció.
El radi de curvatura d’un cable o feix de cables de baixa tensió els radis seran 20 i 10 vegades el diàmetre
dels cables respectivament.
Cables BT:

Secció (mm²)

Diàmetre
exterior
aprox. (mm)

Radi mín. de Radi mín. de
curvatura
curvatura
estès (mm)
instal·lat (mm)

Xarxa aèria:

50

14

280

140

- Cables conductors.

95

18

360

180

- Elements de subjecció i connexió en façanes, caixes de derivació, escomeses, tensors, conversions aerisoterrat i accessoris.

150

21

420

210

Xarxa soterrada:

240

27

540

270

Elements constitutius de la xarxa
La xarxa de BT estarà constituïda per dos tipus de traçat: aeri i soterrat. Cada una d’aquestes xarxes
disposarà dels elements normalitzats per Endesa, que podem resumir en la següent relació

- Cables conductors.
- Elements d’estesa i connexió en canalitzacions, armaris de distribució urbana, candaus, anclatges i
accessoris.
Línies d’escomeses
Les escomeses previstes en façana, estaran formades per conductors de secció 4x 25 Al, tres fases i un
neutre, per a subministraments trifàsics.
Instal·lació de posada a terra
La continuïtat del neutre quedarà assegurada en tot moment a la xarxa de distribució, tret que la
interrupció es realitzi mitjançant unions amovibles en el qual neutre properes als interruptors o
seccionadors dels conductors de fase, degudament senyalitzades i que només puguin ser maniobrades amb
eines adequades, no havent de, en aquest cas, ser seccionat el neutre sense que l’estiguin prèviament les
fases, ni connectades aquestes sense haver-ho estat prèviament el neutre.
La posada a terra del neutre de la xarxa de BT serà independent a la terra dels CTs.
Una vegada connectades totes les posades a terra, es efectuarà per personal tècnicament qualificat la
comprovació de la instal·lació de posada a terra, comprovant els valors de resistència segons s’assenyala en
la instrucció ITC-BT-18.

Sempre que sigui possible es deixaran “ponts” cada 10 m a manera de tensor natural amb la finalitat
d’evitar despreniments de terres, sobretot en dies de pluja.
L’obertura de les rases es realitzarà preferentment a màquina, excepte quan no sigui possible, que s’optarà
per una obertura manual.
El fons de les rases haurà d’estar en terreny ferm per evitar possibles corriments a causa dels esforços de
estirament dels cables.
Es procurarà deixar, si és possible, un pas de 0,50 m. entre la rasa i les terres extretes, amb la finalitat de
facilitar la circulació del personal de l’obra i evitar la caiguda d’aquest en la rasa. Les terres es mantindran
netes d’enderrocs.
Si amb motiu de les obres d’obertura apareixen instal·lacions d’altres serveis, es prendran les precaucions
degudes per no danyar-les, deixant-les en acabar els treballs en les condicions en què es trobaven
inicialment i respectant les distàncies en els creuaments i paral·lelismes.
Construcció dels tubs formigonats
Els tubulars formigonats s’instal·laran en els creuaments de carrers i calçades, sempre es deixarà un tubular
lliure de reserva per a possibles ampliacions.
Els tubulars seran de polietilè (PE) de doble paret, interior llisa i exterior corrugada, amb un diàmetre
exterior de 140 mm. i 116 mm. respectivament per a la xarxa de BT. Tindran una resistència a la compressió
superior a 450 N.
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La rasa on es col·locaran els tubulars haurà d’estar oberta íntegrament per poder donar un de lliga
pendent, i així evitar l’acumulació d’aigua a l'interior dels tubs.
Quan la longitud dels tubulars sigui superior 50 m en BT i en els canvis en els canvis de direcció amb angles
superiors a 60º s’instal·laran arquetes de registre amb la finalitat de no sotmetre als cables a un excés
d’esforç de tracció i facilitar els treballs d’estesa.
Els tubs disposaran d'ensamblis que evitin la possibilitat de fregaments interns contra les vores durant
l’estesa. A més s'ensamblaran tenint en compte el sentit del tir dels cables.
El bloqueig dels tubs es realitzarà amb formigó de resistència H-100 quan provingui de planta o amb un
dosatge del ciment de 200 kg/m3 quan es realitzi a vaig piular d’obra, evitant que la lletada s’introdueixi a
l'interior dels tubs pels ensamblis.
Acabat el tubular, es procedirà a la seva neteja interior fent passar una esfera metàl·lica de diàmetre
lleugerament inferior al del tubular, amb moviment de vaivé, per eliminar les possibles filtracions de ciment
i posteriorment, de forma similar, un escovilló o borsa de draps, per escombrar els residus que poguessin
quedar.
Els tubs quedaran segellats amb escumes expansibles impermeables i ignifugues.
Estesa dels cables
L’estesa dels cables és l’operació més critica en la instal·lació d’una línia subterrània de BT, ja que es poden
produir avaries o danys, per això l’estesa i protecció del cable s’efectuarà sempre en presència del director
d’obra o persona en qui delegui.
Abans d’iniciar l’estesa en si s’estudiarà com és el lloc més adequat per col·locar la bobina, la qual estarà
suspesa a uns 0,15 m del sòl, per mitjà d’una barra o eix que passarà pel forat central.
L’extracció del cable es realitzarà fent *rotar a la bobina i tirant del cable per la part superior.
Al llarg de la rasa es col·locaran corrons giratoris que poden girar lliurement a distàncies de 3 a 6 m.
L’entrada del cable a la rasa serà mitjançant un pendent suau. A l'interior de les rases es disposarà un jaç de
sorra fina de 3 cm per BT.
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Durant l’estesa cal protegir el cable de les boques del tub per evitar danys en coberta, col·locant un corró a
l’entrada i un munt de sorra a la sortida, de manera que s’obligui al cable a sortir per la part mitjana sense
recolzar-se sobre la vora del tub.
Una vegada instal·lat el cable hauran de tapar-se les boques dels tubs per evitar l’entrada de gasos i
rosegadors.
Es col·locarà un circuit per cada tub per reduir la reactància.
Tapat i compactat
Una vegada realitzat l’estesa i protecció dels cables es procedirà al tapat i compactat de la rasa procedint
com segueix: el farciment de les rases s’efectuarà per capes successives de 0,15 m d’espessor, les quals
seran compactades, amb la finalitat de que el terreny quedi suficientment consolidat. En la compactació del
farciment s’ha d’aconseguir una densitat mínima del 95%.
La protecció dels cables es realitzarà mitjançant plaques de polietilè (PE). Per sobre de les plaques de PE i a
0,20 m com a mínim es col·locarà una cinta de color groc que advertirà de l’existència de cables elèctrics
d’acord amb la norma RU-0205.
Si al efectuar l’excavació s’observa que la terra conté rebles, enderrocs o té abundància de pedres, no
s’utilitzaran aquestes terres per al farciment, aportant-se una noves.
Creuaments i paral·lelismes
La distància mínima a mantenir entre conductors de MT i BT serà de 0,25 m. La distància del punt
d’encreuament als entroncaments serà d'1 m.
En els caos que no puguin respectar-me aquestes distàncies, el cable que es tendeixi últim es disposarà
separat mitjançant divisions d’adequada resistència mecànica. Segons la resolució de la Generalitat de
Catalunya (DOG núm. 1649 del 25.09.92) aquesta protecció podria ser amb maons massissos de 290 x 140 x
40 mm., amb una capa de sorra a cada costat de 20 mm. mínim.
Els altres tipus de creuaments i/o paral·lelismes, es plantejaran i resoldran en obra, aplicant la normativa
vigent i determinant en cada cas les possibles mesures alternatives, en cas de que fos necessari.

Una vegada s’hagi tendit el cable a l'interior de la rasa, aquest només podrà ser desplaçat lateralment a mà,
sense palanques o uns altres útils. Els cables de BT estaran disposats dos i dos en paral·lel.
Els cables s’encintaran cada 1,5 m per evitar que poden moure’s a causa dels esforços electrodinàmics
generats per un curtcircuit.
Quan la temperatura ambienti sigui inferior a 0º C no serà possible realitzar cap estesa a causa de la
rigidesa que pren l’aïllament dels cables.
Per realitzar l’estesa en les corbes es col·locaran diversos corrons, evitant que el cable sofreixi esforços de
tracció, la màxima tracció admissible en trams amb corbes és 450 x R (donen), sent R el radi de curvatura
del cable.
Estesa en tubular
Abans d’iniciar la instal·lació del cable cal netejar el tub per assegurar que no hi ha cants vius ni arestes i
que els diferents tubs estan alienats correctament.
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Annex Xarxa d’enllumenat públic
Aquest Annex relatiu a la xarxa d’enllumenat públic conté:
 Els esquemes de les xarxes de cada un dels tres quadres elèctrics d’enllumenat existents, en les què

s’introdueixen les modificacions parcials que es deriven de la reurbanització del carrer del Franc Comtat,
de Felip II i de la plaça de la Maurina. Són les xarxes corresponents als quadres:
- Q.C.7, de la zona 23, al que està connectat el tram sud del carrer Franc Comtat.
- Q.C.3, situat al carrer Sardenya cantonada ronda de Ponent, al que estarà connectat l’enllumenat de
la plaça de la Maurina i del carrer Franc Comtat tram de la plaça.
- Q.C.2, situat al carrer Núria cruïlla Dom Bosco, al que està connectat l’enllumenat del carrer Felip II
tram de la plaça i l’enllumenat de la placeta.
Cada esquema va acompanyat de la xarxa en planta sobre plànol, per completar la comprensió de la
modificació.
 Els càlculs lumínics de cada àmbit en el que s’han instal·lat nous elements d’enllumenat.

Els esquemes i els càlculs lumínics complementen la Memòria, en el seu contingut relatiu a aquesta xarxa,
el Plec de Condicions i el pressupost detallat que es conté en el conjunt del Pressupost del projecte.
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Estudi luminotècnic
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Annex Xarxa de reg
La xarxa de reg està constituïda per un sistema complet de reg per degoteig més un sistema complementari
de boques de reg. La xarxa abasta l’arbrat viari i l’arbrat i jardineria de la plaça, amb una instal·lació única,
sectoritzada i organitzada en 10 línies especialitzades, de forma que es puguin sotmetre a règims de reg
diferenciats: 5 línies reguen arbrat, 4 línies reguen parterres i 1 línia rega un superfície de gespa.
Les accions de regar es regulen mitjançant programador de control electrònic que acciona les
corresponents electrovàlvules.
El sistema de reg no es posarà en marxa en cas de pluja; a tal efecte es disposarà un pluviòmetre de
cassoleta connectat a la electrovàlvula mestra.
Els materials a utilitzar són:
 Tub de polietilè de Ø 17 mm per a distribució a un únic anell d’arbre.

 Esquema de la xarxa de reg.

Paràmetres utilitzats:
 Un goter de tub tipus “Tech line”:

2,3 l/h.

 Tub de polietilè amb goters incorporats: 1 goter cada 0,30 m.
 Anell tipus, d’arbre: 2,00 m, amb 6 goters:

13,80 l/h.

 Anell tipus, d’arbust: 1,60 m, amb 4 goters:

9,2 l/h.

 Graella tipus, de parterre: tubs a 40 cm de distància:

19,16 l/h/m2.

 Consum d’1 m2 de gespa regada per aspersió:

25 l/h.

QUADRE D’ASSIGNACIÓ DE DIÀMETRES

 Tub de polietilè de Ø 17 mm amb degoters incorporats cada 30 cm, per a anells d’arbre i graelles de

parterre.
 Tub de polietilè de Ø 20 mm per a xarxa secundària de distribució.

LITRES / HORA
DIÀMETRE

1 - 800

800 - 2500

2500 - 3500

3500 - 8000

8000 - 15000

20

32

40

50

63

Consum
l/h

Diàmetres
mm.

 Tub de polietilè de Ø 32 mm per a xarxa secundària de distribució.
 Tub de polietilè de Ø 40 mm per a xarxa secundària de distribució.
 Tub de polietilè de Ø 50 mm per a xarxa primària d’alimentació d’una boca de reg.

QUADRE DE CONSUMS I DIÀMETRES RESULTANTS
Línia

 Tub de polietilè de Ø 63 mm per a la resta de la xarxa primària.
 Claus de pas, de bola de diàmetre adequat a cada cas, per a xarxa secundària.

arbres
u.

L-1

45

 Claus de pas, de comporta, de diàmetre adequat a canonada de 90 mm.

L-2

2

 Electrovàlvules, de diàmetres diversos, amb regulador.

L-3

 Filtres de malla.

L-5

 Vàlvula de retenció, de clapeta.

L-6

 Reguladors de pressió.

arbusts
u.

171

L-4
57
16

2

gespa
m2

621,00

20

2.874,72

40

100,00

2.500,00

32

56,00

2.380,00

32

60,00

1.149,60

32

7,00

939,12

32

67,00

1.283,72

32

25,00

699,55

20

67,00
50,00

L-7
L-8

parterre
m2

 Vàlvules antisifó.
 Programadors de control remot

12.447,71

 Vàlvules de descàrrega al punt alt de cada línia.
 Canonada de polietilè d’alta densitat, de doble capa, de Ø 110 mm per a canalització de la xarxa sota

paviment.
 Tapes de fosa per a pericons.
 Pluviòmetre de cassoleta.
 Boques de reg, amb ràcord de baioneta, d’1 ½”

S’adjunten:
 Paràmetres utilitzats.
 Quadre de càlcul de consums i de diàmetres de canonada a aplicar.
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Annex Instal·lació d’aigua de l’edifici

Càlcul de la contribució solar mínima

L’edifici disposarà de xarxa d’aigua freda i calenta, que donarà servei a tots els aparells sanitaris i al bar.

Segons el DB HE4, per a una demanda d’ACS inferior a 5.000 litres/dia i una situació en zona climàtica III, la
contribució solar mínima a la demanda d’ACS és del 40%.

Canonades

Segons el decret d’ecoeficiència, la contribució solar mínima a la demanda d’ACS és del 70%.

Les canonades seran de coure amb un gruix d’1 mm i s’uniran amb soldadura d’estany per capil·laritat,
capaces de suportar les condicions màximes de funcionament de la instal·lació.

S’adopta el criteri més restrictiu del Decret d’ecoeficiéncia. Per tant, la demanda d’ACS que s’ha de cobrir
amb energia solar és:

Pel al càlcul hidràulic es tindran en compte les següents consideracions:

194 litres x 70% = 135,8 litres/dia.

- Velocitat de fluid en canonades: 0,3 m/s < V < 1,5 m/s.

Per satisfer aquesta demanda s’instaL·la un kit de placa solar amb acumulador de 160 litres.

- Per a llargs recorreguts pèrdues de càrrega petita (P<30 mm.c.a./ml).
Les canonades hauran d’estar fixes, segons normativa “RITE ITE 05.2 Tuberías y accesorios”. Totes les
canonades hauran d’anar recobertes amb un aïllament que compleixi la normativa vigent, RITE ITE03.
Per a les canonades fins a 35 mm de diàmetre exterior, l’aïllament serà de 20 mm de gruix.
A les canonades exposades a l’ambient exterior es protegirà l’aïllament contra la radiació ultraviolada i els
agents atmosfèrics en general, mitjançant un recobriment d’alumini.
Demanda d’ACS
Càlcul de l’ocupació
Per al càlcul de l’ocupació a efectes de determinar la demanda d’ACS s’adopten les següents densitats,
extretes de la Taula 2.1 del DB SI3:
-

Centre cívic (assimilat a ús d’oficines): 10 m2/persona -> per 757,36 m2 = 76 persones

-

Bar-cafeteria: 2 m2/persona -> per 84,35 m2 = 42 persones

Cal fer constar que els usos dels espais i les densitats d’ocupació que en resulten són distints als utilitzats
pel càlcul dels mitjans d’evacuació en cas d’incendi. Això és degut a que, atesa la funcionalitat polivalent
dels espais, en el cas de l’evacuació s’ha optat per assimilar cada espai a l’ús més desfavorable d’entre els
possibles, optant d’aquesta manera per la maximització de la seguretat. Lógicament, en el càlcul de la
demanda d’ACS la seguretat no és un requeriment i s’ha optat per assimilar el centre cívic a l’ús d’oficines,
amb una densitat d’ocupació mitjana similar a l’esperable.
Càlcul de la demanda d’ACS
El valor unitari de referència de la demanda és l’ establert a la taula 4.1 del capítol 4 del DB-HE4 que, per a
una temperatura de 60ºC, és de:
-

2 litres per persona i dia, pels espais d’ús administratius (als quals s’assimila el centre cívic).

-

1 litre per persona i dia, pel bar-cafeteria.

Aquest criteri coincideix amb l’establert per l’Annex 1 del Decret 21/2006 d’coeficiència als edificis (2 litres
per persona i dia pels centres de l’administració pública, bancs i oficines).
Per tant, la demanda d’ACS és:
76 persones x 2 litres/dia + 42 persones x 1 litre/dia = 194 litres / dia
Tenint en compte que s’espera un consum repartit durant tot el dia, un acumulador-escalfador elèctric de
100 litres és suficient per abastir la demanda.
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Annex Instal·lació elèctrica de BT i d’enllumenat de l’edifici
1.

Memòria

1.3.

1.1.

Generalitats

L’empresa subministradora és ENDESA, i ho fa des de la xarxa de baixa tensió de 230/400 V i freqüència 50
Hz, que té desplegada al sector.

L'edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 volts en sistema
monofàsic i 230/400 volts en sistema trifàsic) i s’adaptarà al que estableix el REBT "Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió" (RD 842/2002 de 2 d’Agost) i a les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC,
garantint la seguretat de les persones i dels béns, així com el normal funcionament d’altres instal·lacions i
serveis.
La xarxa de distribució elèctrica de l'edifici estarà formada per l’escomesa, la instal·lació d’enllaç i la
instal·lació interior de totes les zones, estances i el bar cafeteria de que disposarà.
La nova escomesa alimentarà dues Caixes de Protecció i Mesura CPM, que incorporen el fusible de
seguretat i la unitat de mesura, segons l’esquema 2.2.1. de la instrucció ITC-BT-12, del vigent REBT:

1.4.

Empresa subministradora

Normativa

Per a la redacció del projecte d’aquesta instal·lació s’ha tingut en compte la normativa següent:
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. RD 842/2002 de 2 d’Agost de 2002, BOE 224. I les seves
Instruccions tècniques complementaries.
Normes sobre escomeses elèctriques. RD 1955/2000 de 1 de Desembre de 2000, BOE 27/12/2000.
Reglament de comptadors d’us corrent. RD 875/84 (BOE: 12/05/84); Correcció d’ errors (BOE: 22/10/84).
Guia Vademècum per instal·lacions d’enllaç. ENDESA.

- Comptador 1: destinat a l’equipament, excepte el bar restaurant, de 43,64 kW

Norma Bàsica de l’edificació NBE-ISV de ventilació.

- Comptador 2, destinat al bar –restaurant, de 20,78 kW

Normativa de Seguretat i Salut. RD. 1.627/1.997 de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de Seguretat
i Salut a la Construcció.

La instal·lació estarà dotada de la preceptiva xarxa de connexió a terra i dels elements de protecció i
comandament preceptius.

1.5.

Especificacions tècniques

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica i les seves característiques, així com l’equipament elèctric
interior es realitzarà segons les prescripcions establertes en el REBT i les seves Instruccions Tècniques
Complementaries (ITC) i la Guia Vademècum ENDESA, per instal·lacions d’enllaç.

General

1.2.

L’edifici disposarà de la connexió de servei necessària, segons plànols i memòria, i estarà composada per
l’escomesa, dues caixes de protecció i mesura CPM normalitzades, les dues línies generals d’alimentació i
les dues unitats de mesura, ubicades a la planta segona, en l’interior d’un armari situat la façana amb el
carrer de Franc Comptat, al lloc indicat al plànol corresponent.

Previsió de càrregues de l’edifici:

La previsió de càrregues de l’edifici, s’estableix segons el programa funcional, considerant la càrrega dels
sistemes d’enllumenat, instal·lació de climatització i ventilació, ascensor interior, usos diversos i
subministrament al bar restaurant.
La instal·lació elèctrica interior serà completa, amb línies i mecanismes encastats, i segons el projecte
executiu.
Resum de la previsió de càrregues
La potencia total a sol·licitar per part del promotor, segons els càlculs que més endavant es desenvolupen,
és de 64,42 kW, i es desglossen segons la relació següent:
- Edifici, excepte el bar restaurant: Total potència instal·lada
Coeficient de simultaneïtat
Potència màxima admissible
Potencia a contractar
- Bar restaurant:

- Total escomesa:

Document I. Memòria i annexes

Total potència instal·lada
Coeficient de simultaneïtat
Potència màxima admissible

51,506 kW
0,65
33,478 W
34,64 kW
24,152 kW
0,55
13,383 kW

Potencia a contractar

13,85 kW

34,64 kW + 13,85 kW =

48,49 kW

L’assignació de potència, els sistemes de connexió de servei i la protecció de les línies, es realitzaran segons
prescripcions pròpies de la companyia subministradora.

La unitat de mesura, disposarà d’un interruptor general de maniobra, i un fusible de seguretat, des de on
sortirà la derivació individual fins el muntant vertical, que alimentarà el quadre general de protecció situat
en la planta baixa (en el cas del bar restaurant) i en la primera (corresponent a la resta del edifici), al llocs
indicats en els plànols de planta, on s’instal·larà l’interruptor control de potència ICPM i l’interruptor
general automàtic IGA que servirà a la instal·lació interior. Des del quadre general de protecció de la planta
segona, s’alimentaran els sots quadres corresponents a les plantes baixa i segona, al quadre de
climatització i al quadre de l’ascensor.
Xarxes de terres
L’elèctrode de terra es formarà baix la cimentació, formant un anell tancat de cable de coure nu, de 35
mm2 de secció, disposaran de caixes de seccionament amb born de comprovació i el valor de resistència de
terra inferior a 25 Ω.
Si per les necessitats del circuit i la resistivitat del terreny, per tal d’assolir el valor de resistència de terra
inferior a 25 Ω, s’han de col·locar piquetes d’acer amb bany de coure, aquestes es connectaran en paral·lel i
a una separació entre elles del doble de la seva longitud. Les seves dimensions mínimes seran de 2 m de
llarg i de 14 mm de diàmetre.
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La línia d’enllaç amb terra es realitzarà amb cable de coure nu de 35 mm², que enllaçarà l’elèctrode de terra
a cada una de les diferents caixes o borns de comprovació. Aquests borns disposaran de seccionadors que
permetran desconnectar el circuit de terra i mesurar el seu valor.

subministradora de 1,80 x 1,62 x 0.4 m d’alçada x ample x fons, i es preveuran dos forats a la part inferior
del nínxol, per allotjar els tubs de PVC de 110 mm de diàmetre, procedents de la troneta exterior de
connexió.

Les seccions mínimes de les línies principals de terra i les seves derivacions, estaran dimensionades de tal
manera que la màxima corrent de defecte, no suposi cap risc ni pugui provocar problemes en cap punt dels
circuits. En qualsevol cas la secció serà de 16 mm2 per les línies principals y de 35 mm2 per les línies
d’enllaç a terra. Per a les derivacions de les línies principals, es seguiran les indicacions de la taula 2 de la
instrucció ITC-BT-019, en que es fixa la mateixa secció per als conductors de protecció fins a una secció
màxima dels conductors de fase de 16 mm², de 16 mm² entre aquest valor i 35 mm² i la meitat de la secció
dels conductors de fase a partir de 35 mm².

Aquesta Caixa de Seccionament serà del tipus normalitzat per la companyia subministradora, per tal de que
la entrada i sortida de la xarxa de distribució soterrada es faci de la millor manera, sense cap tipus de
connexió per simple entre llaçat de cables, que suposes un punt feble de la instal·lació.

Els cables dels circuit de terra seran el més curts possibles (en el cas de les derivacions), no estaran
sotmesos a esforços mecànics i estaran protegits contra la corrosió i el desgast mecànic. Les connexions
dels cables amb les parts metàl·liques es realitzaran assegurant les superfícies de contacte mitjançant
cargols, elements de compressió, rematats o soldadures d’alt punt de fusió. Es preveu com a elements
col·locats a terra, la bateria de comptadors d’aigua i la bateria de comptadors elèctrics.
No s’intercalaran en el circuit de terra seccionadors, fusibles o interruptors que puguin tallar la continuïtat.
Es seguiran les indicacions de la instrucció ITC-BT-018.
Es col·locaran en tots els circuits, interruptors magnetotèrmics per aconseguir la adequada protecció
contra sobreintensitats i tall circuits.
Les parts actives no seran accessibles a les persones, protegint convenientment les caixes de derivació i les
connexions a receptors, segons la Instrucció ITC-BT-024. Es recobriran les parts actives instal·lades amb
l’aïllament adequat que limitarà la corrent de contacte a un màxim de 1 mA.
S’evitaran els contactes indirectes utilitzant interruptors diferencials d’alta sensibilitat, que actuaran
desconnectant les instal·lacions d’utilització, sempre que hi hagi una tensió indirecta de valor igual o
superior a 24 volts.
S’haurà de complir:
Is < 24 volts / Resistència Terra = 24V/37Ω = 0,64 A
I per tant s’utilitzaran diferencials de:
Is = 0,03A y 0,3 A, i es complirà amb escreix la condició anterior.
Escomesa
L’edifici disposarà d’una escomesa, des del carrer de Franc Comtat, i d’un armari per a ubicar la caixa de
seccionament CS, i dues caixes de protecció i mesura CPM, que contindran cada una, un fusible de
seguretat i un comptador.
Des d’aquet armari s’alimentaran, a través de les corresponents derivacions individuals, l’edifici i el bar
restaurant. Aquesta escomesa es posarà en el interior de tub protector i anirà per on indica el plànol de la
planta segona.
La línia serà de coure, formada per tres conductors més neutre, tensió 0.6/1KV, aïllat amb polietilè
reticulat.
Caixa de Seccionament
La Caixa de Seccionament CS, s’instal·larà a la façana exterior del carrer de Franc Comtat, a una alçada
mínima de 0,50 m., serà registrable i manipulable des de l’exterior, s’ubicarà dins d’un nínxol mural, on
s’ubicaran també la CGP i la unitat de mesura, de dimensions mínimes normalitzades per la companyia
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Caixa de Seccionament CS
La Caixa de Seccionament CS, s’instal·larà a la façana exterior del carrer de Franc Comtat, a una alçada
mínima de 0,50 m, serà registrable i manipulable des de l’exterior, s’ubicarà dins d’un nínxol mural, on
s’ubicaran també les dues CPM, de dimensions mínimes normalitzades per la companyia subministradora
de 1,80 x 1,62 x 0.4 m d’alçada x ample x fons, i es preveuran dos forats a la part inferior del nínxol, per
allotjar els tubs de PVC de 110 mm de diàmetre, procedents de la troneta exterior de connexió.
Aquesta Caixa de Seccionament serà del tipus normalitzat per la companyia subministradora, per tal de que
la entrada i sortida de la xarxa de distribució soterrada es faci de la millor manera, sense cap tipus de
connexió per simple entre llaçat de cables, que suposes un punt feble de la instal·lació.
Caixes de Protecció i Mesura CPM
La connexió de servei del subministrament elèctric es realitzarà, per mitjà de dues CPM. A l’interior
d’aquestes CPM, aniran ubicats els fusibles per la protecció de la línia general d’alimentació als dos
comptadors.
S’instal·laran al mateix armari indicat anteriorment, sabre la caixa de seccionament CS i seran del tipus
normalitzat per la companyia subministradora.
La connexió de servei del subministrament elèctric es realitzarà, per tant, per mitjà de les dues CPM.
Línia general d’alimentació i derivacions individuals
De conformitat amb lo previst al punt 2.2. de la ITC-BT-12, en tractar-se de dos subministraments
alimentats des de la mateixa escomesa, en que els comptadors estan ubicats al mateix lloc, el fusible de
seguretat coincideix amb el fusible de la CPM, i la línia general d’alimentació (L.G.A.) no existirà.
Les derivacions individuals DI, que alimentaran els quadres generals de protecció, estaran formades per
cables unipolars de coure d’aïllament 0,6/1kV no propagadors de la flama, i amb una emissió de fums i
opacitat reduïda, d’acord amb la norma UNE-21123. La seva secció es calcularà perquè la caiguda de tensió
no superi l’1% de la tensió del subministrament.
Segons la potència obtinguda d’aquesta previsió, dimensionarem els fusibles de les C.G.P. i els conductors
de la línia general d’alimentació.
La línia de les derivació individual, fins al quadre general de protecció, estarà formada per canalitzacions a
base de:
canonada no propagadora de flama de diàmetre adequat i capaç d’admetre pel seu interior una línia de
secció el doble de la prevista inicialment, i conductors de coure d’aïllament 0,6/1kV no propagadors de
flama i amb una emissió de fums i opacitat reduïda, d’acord amb la norma UNE-21123. La seva secció es
calcularà per a que la caiguda de tensió no superi el 1,0% de la tensió de subministrament.
Comptadors
Els comptadors estaran ubicats a l’interior de les caixes de protecció i mesura CPM, i seran els dos següents
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- Edifici, excepte el bar restaurant: TMF1 multifunció 230/400 V, ICPM 63A, fusibles 100 A
Total potència instal·lada

51,506 kW

Coeficient de simultaneïtat

0,65

Potència màxima admissible

33,478 W

Potencia a contractar

34,64 kW

- Bar restaurant: : TMF1 multifunció 230/400 V, ICPM 30A, fusibles 80 A
Total potència instal·lada

24,152 kW

Coeficient de simultaneïtat

0,55

Potència màxima admissible

13,383 kW

Potencia a contractar

13,85 kW
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El càlcul de les diferents línies i les corresponents proteccions, es desenvolupa en els següents apartats.
La connexió entre conductors s’efectuarà a l’interior de caixes apropiades i dintre de les lluminàries,
utilitzant borns i brides de connexió; mai per simple retorciment dels conductors entre sí.
Els conductors seran de color marró, negre o gris per les fases, blau pel neutre i groc – verd pel conductor
de protecció.
Les canalitzacions elèctriques no es situaran paral·lelament per sota d’altres canalitzacions que puguin
donar lloc a condensacions, tals com les destinades a conduccions aigua, etc.
En cas de proximitat de les canalitzacions elèctriques amb d’altres no elèctriques, es disposaran de forma
que entre les superfícies exteriors de ambdues es mantingui una distància mínima de 3 cm.
Els conductors de protecció discorreran per les mateixes canalitzacions que el dels conductors actius, i la
seva secció i característiques seran idèntiques que la dels conductors actius.
Tots els receptors estaran connectats a un conductor de protecció connectat a la xarxa de terra.

Distribució elèctrica
La distribució elèctrica s’inicia en el quadre general de protecció, situat a la planta primera, en el cas de
l’edifici excepte el bar restaurant, i en la planta baixa en el cas el bar restaurant, en els llocs indicats als
plànols de plantes i composat per l’Interruptor control de Potència ICPM precintable, l’Interruptor General
d’alimentació IGA, i les proteccions de les línies.
La distribució elèctrica en l’edifici es portarà a terme, mitjançant sots quadres, segons la següent relació:
- Quadre General de Protecció: Situat en la planta primera, inclourà les línies elèctriques de distribució
d’aquesta planta, i les línies d’alimentació dels sots quadres de planta segona, planta baixa, bar
restaurant i climatització.

Els cables seran de tensió assignada de 0,6/1 kV i aniran disposats per l’interior de tubs flexibles. Aquests
tubs aniran encastats a la paret, i per les zones on existirà cel ras amb grau de protecció 5.
Als serveis higiènics es disposarà de connexió equip potencial, que connectarà totes les parts metàl·liques
de les instal·lacions i accessoris dels aparells, amb el terra de l’edifici.
Sortides de quadre general i sots quadres
QUADRE GENERAL
DERIVACIONS A SOTS QUADRES
16
17
19
20

- Sots quadre de la planta primera: integrat en el Quadre General de Protecció, inclourà totes les línies
elèctriques de distribució d’aquesta planta.
- Sots quadre de la planta baixa: situat en la projecció vertical del Quadre General de Protecció, inclourà
totes les línies elèctriques de distribució d’aquesta planta, excepte les corresponents al bar i a la
instal·lació de climatització.
- Sots quadre del bar: situat en l’interior d’aquest local, inclourà totes les línies elèctriques de distribució
pròpies d’aquesta activitat.
- Sots quadre climatització: situat en l’interior de la sala de maquinària, inclourà els elements de
protecció, comandament i automatismes necessaris per al funcionament de la instal·lació de
climatització.
- Sots quadre ascensor: situat en l’interior de la sala de maquinària, inclourà els elements de protecció,
comandament i automatismes necessaris per al funcionament del ascensor.
La distribució elèctrica en el bar restaurant, es portarà a terme, mitjançant el seu propi Quadre General de
Protecció:
- Situat en la planta baixa, inclourà les línies elèctriques de distribució del bar restaurant i la seva
instal·lació de climatització i ventilació.
El detall dels receptors previstos, potències, les diferents línies de serveis i proteccions composades pels
interruptors diferencials i magnetotèrmics, i els borns per la connexió dels conductors de protecció de la
instal·lació interior amb la derivació de la línia principal de terra, es poden veure en els esquemes unifilars
adjunts al present projecte.
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Q.S.P2
Q.S.P0
Q.S.C.
Q.S.A.

230
230
400
400

30
35
80
10

40/30
40/30
80 Reg. Sel.
40/30

2X6+TT6
2X10+TT10
4X16+TT16
4X6+TT6

SOTS QUADRE PLANTA 0
T

Circuit

Tensió
(V)

I. Magneto.(A)

I.Dif.(A/mA)

Secció
(mm²)

ENLLUMENAT
2
3
4
5
6
7
8

LA1
LE1
LA2
LA3
LE2
LA4
LE3

230
230
230
230
230
230
230

10
6
10
6
6
10
6

40/30

40/30

40/30

2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5

FORÇA MOTRIU
9
10
11
12

LF1
LF2
LF3
LF4

230
230
230
230

16
16
16
16

40/30
40/30
40/30

2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
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SOTS QUADRE PLANTA 1
T

Circuit
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SOTS QUADRE CLIMA
Tensió
(V)

I. Magneto.(A)

I.Dif.(A/mA)

Secció
(mm²)

T

Circuit

Tensió
(V)

I. Magneto.(A)

ENLLUMENAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
15
16

LA1
LE1
LA2
LA3
LE2
LA4
LE3
LA5
LE4
LAES1
LAES2
LEES

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

10
6
10
6
6
10
6
10
6
10
6
6

40/30

40/30

40/30

LF1
LF2
LF3
LF4
ACS

230
230
230
230
230

16
16
16
16
16

40/30
40/30
40/30
40/30

2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X4+TT4

Circuit

2
3

LA1
LE1

230
230

10
6

LA1
LA2
LE1
LA3
LE2
LA4
LE3

Tensió
(V)

I. Magneto.(A)

I.Dif.(A/mA)

Secció
(mm²)

4
5

LF1
LF2

230
400

16
60

40/30
40/30

2X2,5+TT2,5
4X10+TT10

Tensió
(V)

I. Magneto.(A)

I.Dif.(A/mA)

Secció
(mm²)

SOTS QUADRE ASCENSOR
T

Circuit

ENLLUMENAT
3
4
5

LA1
LA2
LA3

230
230
230

10
10
10

LF1
LF2
LF3
LF4

40/30

2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5

FORÇA MOTRIU
2
6

LF1
LF2

400
230

10
16

40/30
40/30

4X6+TT6
2X2,5+TT2,5

T

Circuit

Tensió
(V)

I. Magneto.(A)

I.Dif.(A/mA)

Secció
(mm²)

ENLLUMENAT

230
230
230
230
230
230
230

10
10
6
10
6
10
6

40/30

40/30
40/30

2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5

FORÇA MOTRIU
9
10
11
12

2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5

FORÇA MOTRIU

ENLLUMENAT
2
3
4
5
6
7
8

40/30

QUADRE BAR

SOTS QUADRE PLANTA 2
T

Secció
(mm²)

ENLLUMENAT

FORÇA MOTRIU
10
11
12
13
17

I.Dif.(A/mA)

230
230
230
230
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16
16
16
16

40/30
40/30
40/30

2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5

1
2
3
4
5

LA1
LA2
LE1
LA3
LE2

230
230
230
230
230

10
6
6
10
6

40/30

40/30

2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5
2X2,5+TT2,5
2X1,5+TT1,5

FORÇA MOTRIU
6
7
8
9
10
11
12
13
14

LF1
LF2
LF3
LF4
LF5
LF6
LF7
LF8
LF9

230
230
400
400
230
230
230
230
400

16
16
10
15
20
15
6
16
10

40/30
40/30
40/30
40/30
40/30
40/30
40/30
40/30

2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
4X4+TT4
4X6+TT6
2X4+TT4
2X4+TT4
2X2,5+TT2,5
2X2,5+TT2,5
4X4+TT4
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1.6.
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Resistència de terra:

Càlculs justificatius.

S’han dimensionat tots els circuits tenint en compte la intensitat màxima admissible, intensitat de tall
circuit i caiguda de tensió, segons els càlculs indicats a continuació.

R = resistència de terra. ()

S’han considerat les caigudes de tensió màxima que estableix el REBT, i que són:

L = Longitud de la pica. (m)

Per a la línia general d’alimentació

0,5 %

Per a les derivacions individuals

1%

Per a l’enllumenat

3%

Per altres usos

5%

1.6.1.

Tensió nominal i caiguda de tensió màxima admissible.

La tensió nominal a suportar pels conductors serà:
230 V per als receptors monofàsics (endolls, dispositius monofàsics i enllumenat), i 400 V per als receptors
trifàsics.

 = resistivitat del terreny. ( ·m)

1.6.3.

Coeficient de simultaneïtat.

El coeficient de simultaneïtat aplicable es 1.
1.6.4.

Potencia instal·lada, i potencia a contractar.

La Potencia instal·lada es la suma de totes potencies actives de la instal·lació. Previ estudi d’utilització
simultània, s’aplica el coeficient de simultaneïtat 0,85 i es determina la potencia a contractar per a cobrir la
demanda total del edifici, segons barems Endesa, i de conformitat amb el resum següent:

Per al càlcul de línies d’alimentació de motors, s'ha aplicat el coeficient de seguretat 1,25 al motor de major
potència.

- Edifici, excepte el bar restaurant: Total potència instal·lada
Coeficient de simultaneïtat
Potència màxima admissible
Potencia a contractar

51,506 kW
0,65
33,478 W
34,64 kW

1.6.2.

- Bar restaurant:

24,152 kW
0,55
13,383 kW

Formules utilitzades.

Total potència instal·lada
Coeficient de simultaneïtat
Potència màxima admissible

Fórmules per a càlcul de la secció de los conductors.
MONOFÀSIC
Càlcul de la intensitat.

Càlcul de la caiguda de tensió en tant per cent.

P
I
V  cos

2  P  L 100
C.d .t %  

S  K V V

1.6.5.

13,85 kW

34,64 kW + 13,85 kW =

48,49 kW

Càlcul de línies.

Línea derivació individual a quadre general de baixa tensió del local.

TRIFÀSIC
Càlcul de la intensitat. Càlcul de la caiguda de tensió en tant per cent.

I

- Total escomesa:

Potencia a contractar

P
3  V  cos

P  L 100
C.d .t %  

S  K V V

Sots quadre planta baixa:
Enllumenat
Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

C.D.T. %
total

Secció
(2xS+TT
Smm²)

Int. (A)

LA1
LA2
LA3
LA4

2
4
5
7

1.092
312
26
198

230
230
230
230

48,20
22,50
22,50
23,10

3,27
0,44
0,04
0,28

1,42
0,19
0,02
0,12

1,42
0,19
0,02
0,12

2,5
2,5
2,5
2,5

5,28
1,51
0,13
0,96

I = Intensitat. (A)
P = Potencia. (W)
V = Tensió de servei, 400/230. (V)
cosφ = Factor de potencia. (adm)
C.d.t (%) = caiguda de tensió. (%)
L = Longitud de la línea. (m)

Enllumenat d’emergència

S = Secció del conductor. (mm²)
K = Conductivitat del cable, (m/ ·mm), en aquest cas l’utilitzat es cable de coure 56 m/ ·mm.
FÓRMULES PARA EL CÀLCUL DE LA CONNEXIÓ A TERRA

R


L
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Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

C.D.T. %
total

Secció
(2xS+TT
Smm²)

Int. (A)

LE1
LE2
LE3

3
6
8

44
33
88

230
230
230

46,70
23,80
21,90

0,21
0,08
0,20

0,09
0,04
0,09

0,09
0,04
0,09

1,5
1,5
1,5

0,21
0,16
0,43
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Força motriu monofàsica
Circuit
LF1
LF2
LF3
LF4

Tram

Potencia
(W)

9
10
11
12

750
750
200
930

Desembre de 2016

Sots quadre planta 2
Tensió
(V)
230
230
230
230

Long
(m.)
45,10
15,80
25,80
18,40

C.D.T. v.
2,10
0,74
0,32
1,06

C.D.T. %
parcial
0,91
0,32
0,14
0,46

C.D.T. %
total
0,91
0,32
0,14
0,46

Enllumenat

Secció
(2xS+TT
Smm²)

Int. (A)

2,5
2,5
2,5
2,5

3,62
3,62
0,97
4,49

Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LA1
LA2
LA3
LA4

2
3
5
7

312
416
454
312

230
230
230
230

25,70
19,60
15,40
17,20

0,50
0,51
0,43
0,33

0,22
0,22
0,19
0,14

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,22
0,22
0,19
0,14

2,5
2,5
2,5
2,5

Int. (A)
1,51
2,01
2,19
1,51

Sots quadre planta 1:
Enllumenat

Enllumenat d’emergència

Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

C.D.T. %
total

Secció
(2xS+TT
Smm²)

Int. (A)

Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
LAES
LAES

1
3
4
6
8
14
15

764
432
180
624
260
312
156

230
230
230
230
230
230
230

71,00
20,50
21,50
30,80
18,30
30,50
30,50

3,37
0,55
0,24
1,19
0,30
0,59
0,30

1,46
0,24
0,10
0,52
0,13
0,26
0,13

1,46
0,24
0,10
0,52
0,13
0,26
0,13

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

3,69
2,09
0,87
3,01
1,26
1,51
0,75

LE1
LE2
LE3

3
6
8

22
46
11

230
230
230

16,00
10,20
8,20

0,04
0,05
0,01

0,02
0,02
0,00

Enllumenat d’emergència
Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LE1
LE2
LE3
LE4
LEES

2
5
7
9
16

38
84
22
22
22

230
230
230
230
230

30,00
15,20
22,80
12,10
25,50

0,12
0,13
0,05
0,03
0,06

0,05
0,06
0,02
0,01
0,03

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,05
0,06
0,02
0,01
0,03

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Int. (A)
0,18
0,41
0,11
0,11
0,11

Força motriu monofàsica
Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LF1
LF2
LF3
LF4
ACS

10
11
12
13
17

750
750
467
2.220
3.000

230
230
230
230
230

80,00
30,00
32,90
23,90
15,00

3,73
1,40
0,95
3,30
1,75

1,62
0,61
0,41
1,43
0,76

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
1,62
0,61
0,41
1,43
0,76

2,5
2,5
2,5
2,5
4

Int. (A)
3,62
3,62
2,26
10,72
14,49

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,02
0,02
0,00

1,5
1,5
1,5

Int. (A)
0,11
0,22
0,05

Força motriu monofàsica
Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LF1
LF2
LF3
LF4

9
10
11
12

750
750
165
1.190

230
230
230
230

15,30
30,90
25,10
20,40

0,71
1,44
0,26
1,51

0,31
0,63
0,11
0,66

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,31
0,63
0,11
0,66

2,5
2,5
2,5
2,5

Int. (A)
3,62
3,62
0,80
5,75

Sots quadre sala Clima
Enllumenat
Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LA1

2

168

230

10,00

0,10

0,05

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,05

2,5

Int. (A)
0,81

Enllumenat d’emergència
Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LE1

3

11

230

5,00

0,01

0,00

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,00

1,5

Int. (A)
0,05

Força motriu monofàsica
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Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LF1

4

1.500

230

10,00

0,93

0,41

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,41

2,5

Int. (A)
7,25
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Força motriu trifàsica
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Enllumenat d’emergència

Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LF2

5

27.000

400

10,00

1,21

0,30

Secció
C.D.T. %
(4xS+TTS
total
mm²)
0,30

10

Int. (A)

Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

51,96

LE1
LE2

3
5

22
24

230
230

10,10
9,00

0,01
0,01

0,01
0,01

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,01
0,01

2,5
2,5

Int. (A)
0,11
0,12

Sots quadre ascensor
Força motriu monofàsica

Enllumenat
Circuit

Tram

Potencia
(W)

LA1
LA2
LA3

3
4
5

100
80
66

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

230
230
230

20,00
20,00
20,00

0,12
0,10
0,08

0,05
0,04
0,04

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,05
0,04
0,04

2,5
2,5
2,5

Int. (A)
0,48
0,39
0,32

Força motriu monofàsica
Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LF1

6

750

230

5,00

0,23

0,10

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,10

2,5

Int. (A)

Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LF2

2

3.348

400

15,00

0,14

0,04

0,04

16

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LF1
LF2
LF5
LF6
LF7
LF8

6
7
10
11
12
13

750
750
3.500
2.500
80
720

230
230
230
230
230
230

10,00
4,00
3,00
3,00
8,00
5,00

0,47
0,19
0,41
0,29
0,04
0,22

0,20
0,08
0,18
0,13
0,02
0,10

Int. (A)
5,37

Quadre bar

Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,20
0,08
0,18
0,13
0,02
0,10

2,5
2,5
4
4
2,5
2,5

Int. (A)
3,62
3,62
16,91
12,08
0,39
3,48

Força motriu trifàsica

3,62

Força motriu trifàsica
Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)

Circuit

Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LF3
LF4
LF8

8
9
14

4.000
8.000
3.900

400
400
400

7,00
5,00
50,00

0,31
0,30
2,18

0,08
0,07
0,54

Secció
C.D.T. %
(4xS+TTS
total
mm²)
0,08
0,07
0,54

4
6
4

Int. (A)
6,42
12,83
6,25

Càlcul del corrent de tall circuit. Línies
Sots quadre planta 0

Derivació individual
Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

DI

0

24.932

400

30,00

2,09

0,52

Circuit

Tram

Potencia
(W)

Tensió
(V)

Long
(m.)

C.D.T. v.

C.D.T. %
parcial

LA1
LA2
LA3

1
2
4

416
156
114

230
230
230

14,30
15,10
9,30

0,37
0,15
0,07

0,16
0,06
0,03

Secció
C.D.T. %
(4xS+TTS
total
mm²)
0,52

16

Enllumenat
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Secció
C.D.T. %
(2xS+TTS
total
mm²)
0,16
0,06
0,03

2,5
2,5
2,5

Tramo
línia

Tensió
(V)

Longitud
(m)

R Total
línea( )

Icc (kA)

LA1
LA2
LA3
LA4

2
4
5
7

230
230
230
230

48,20
22,50
22,50
23,10

0,35
0,16
0,16
0,17

0,53
1,14
1,14
1,11

LE1
LE3
LE4

3
6
8

230
230
230

46,70
23,80
21,90

0,56
0,29
0,26

0,33
0,64
0,70

LF1
LF2
LF3
LF4

9
10
11
12

230
230
230
230

45,10
15,80
25,80
18,40

0,32
0,11
0,19
0,13

0,57
1,62
0,99
1,39

Int. (A)
39,98

Int. (A)
2,01
0,75
0,55

Resistivitat
Secció
(mm²)
(mm2/m)
ENLLUMENAT
0,018
2,5
0,018
2,5
0,018
2,5
0,018
2,5
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
0,018
1,5
0,018
1,5
0,018
1,5
FORÇA MOTRIU MONOFÀSICA
0,018
2,5
0,018
2,5
0,018
2,5
0,018
2,5

Quadre
elèctric
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Sots quadre planta 1
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Sots quadre Clima

Quadre
elèctric

Tramo
línia

Tensió
(V)

R Total
línea( )

Icc (kA)

LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
LAES
LAES

1
3
4
6
8
14
15

230
230
230
230
230
230
230

0,51
0,15
0,15
0,22
0,13
0,22
0,22

0,36
1,25
1,19
0,83
1,40
0,84
0,84

LE1
LE2
LE3
LE4
LEES

2
5
7
9
16

230
230
230
230
230

0,36
0,18
0,27
0,15
0,31

0,51
1,01
0,67
1,27
0,60

LF1
LF2
LF3
LF4
ACS

10
11
12
13
17

230
230
230
230
230

Resistivitat
Secció
Longitud
2
(mm²)
(m)
(mm /m)
ENLLUMENAT
0,018
2,5
71,00
0,018
2,5
20,50
0,018
2,5
21,50
0,018
2,5
30,80
0,018
2,5
18,30
0,018
2,5
30,50
0,018
2,5
30,50
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
0,018
1,5
30,00
0,018
1,5
15,20
0,018
1,5
22,80
0,018
1,5
12,10
0,018
1,5
25,50
FORÇA MOTRIU MONOFÀSICA
0,018
2,5
80,00
0,018
2,5
30,00
0,018
2,5
32,90
0,018
2,5
23,90
0,018
4
15,00

0,58
0,22
0,24
0,17
0,07

0,32
0,85
0,78
1,07
2,73

Quadre
elèctric

Tramo
línia

Tensió
(V)

R Total
línea( )

Icc (kA)

LA1
LA2
LA3
LA4

2
3
5
7

230
230
230
230

0,19
0,14
0,11
0,12

0,99
1,30
1,66
1,49

LE1
LE3
LE4

3
6
8

230
230
230

0,19
0,12
0,10

0,96
1,50
1,87

LF1
LF2
LF3
LF4

9
10
11
12

230
230
230
230

Resistivitat
Secció
Longitud
(mm²)
(m)
(mm2/m)
ENLLUMENAT
0,018
2,5
25,70
0,018
2,5
19,60
0,018
2,5
15,40
0,018
2,5
17,20
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
0,018
1,5
16,00
0,018
1,5
10,20
0,018
1,5
8,20
FORÇA MOTRIU MONOFÀSICA
0,018
2,5
15,30
0,018
2,5
30,90
0,018
2,5
25,10
0,018
2,5
20,40

0,11
0,22
0,18
0,15

1,67
0,83
1,02
1,25

Quadre
elèctric

Tramo
línia

Tensió
(V)

R Total
línea( )

Icc (kA)

LA1

2

230

0,07

2,56

LE1

3

230

0,06

3,07

LF1

4

400

0,07

4,44

LF2

5

400

Resistivitat
Secció
Longitud
2
(mm²)
(m)
(mm /m)
ENLLUMENAT
0,018
2,5
10,00
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
0,018
1,5
5,00
FORÇA MOTRIU MONOFÀSICA
0,018
2,5
10,00
FORÇA MOTRIU TRIFÀSICA
0,018
10
10,00

0,02

17,78

Quadre
elèctric

Tramo
línia

Tensió
(V)

R Total
línea( )

Icc (kA)

LA1
LA2
LA3

3
4
5

230
230
230

0,14
0,14
0,14

1,28
1,28
1,28

LF1

6

230

0,04

5,11

LF2

2

400

Resistivitat
Secció
Longitud
(mm²)
(m)
(mm2/m)
ENLLUMENAT
0,018
2,5
20,00
0,018
2,5
20,00
0,018
2,5
20,00
FORÇA MOTRIU MONOFÀSICA
0,018
2,5
5,00
FORÇA MOTRIU TRIFÀSICA
0,018
16
15,00

0,02

18,96

Quadre
elèctric

Tramo
línia

Tensió
(V)

R Total
línea( )

Icc (kA)

LA1
LA2
LA3

1
2
4

230
230
230

0,10
0,11
0,07

1,79
1,69
2,75

LE1
LE2

3
5

230
230

0,12
0,11

1,52
1,70

LF1
LF2
LF5
LF6
LF7

6
7
10
11
12

230
230
230
230
230

0,07
0,03
0,01
0,01
0,06

2,56
6,39
13,63
13,63
3,19

LF3
LF4
LF8

8
9
13

400
400
400

Resistivitat
Secció
Longitud
(mm²)
(m)
(mm2/m)
ENLLUMENAT
0,018
2,5
14,30
0,018
2,5
15,10
0,018
2,5
9,30
ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA
0,018
1,5
10,10
0,018
1,5
9,00
FORÇA MOTRIU MONOFÀSICA
0,018
2,5
10,00
0,018
2,5
4,00
0,018
4
3,00
0,018
4
3,00
0,018
2,5
8,00
FORÇA MOTRIU TRIFÀSICA
0,018
4
7,00
0,018
6
5,00
0,018
4
50,00

0,03
0,02
0,23

10,16
21,33
1,42

Sots quadre ascensor interior

Sots quadre planta 2
Quadre Bar
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CONDICIONAMENT LUMÍNIC.

Enllumenat general
Per a la il·luminació general, s'han instal·lat els tipus de lluminàries, segons l'activitat a desenvolupar dins
de cada dependència, indicades en els plànols.
D'acord amb la norma UNE-EN 12464-1:2003 s'estableixen els nivells d’iluminació mantinguda (Em), Índex
d’enlluernament, enllumenat Unificat (UGRL) i Índex de Rendiment de Colors (Ra) per a les diferents àrees i
activitats.
Per tal una major eficiència energètica d’aquesta instal·lació, totes les fonts de llum seran d’alt rendiment,
amb un valor d’eficàcia lumínica mínima de 70 lumens/wat, i es controlarà la dimensió temps mitjançant la
instal·lació de detectors de presencia

Desembre de 2016

Els valors generalment utilitzats pel coeficient de depreciació oscil·len entre 0,5 i 0,9; corresponent el valor
més alt a instal·lacions situades en locals nets, amb canvis freqüents dels llums i amb un manteniment
efectiu, mentre que el valor més baix correspon a locals d’ambient amb pols i brutícia, amb neteja poc
freqüent i un manteniment de la instal·lació difícil.
El coeficient d utilització s obté mitjançant unes taules i està en funció del tipus de lluminària, els
coeficients de reflexió de les parets del local i l índex del local. Aquest índex del local s obté del valor de la
constant K, definida per les fórmules:
Enllumenats directes i semidirectes:
K = l x a / hu x (l + a)
Enllumenats indirectes:
K = 3 x l x a / 2 x hu x (l + a)

Zona i activitat

Em
Lux

on:
UGRL

Ra

l=

Longitud del local.

a = Amplada del local.

Zona públic

300

22

80

Magatzems

100

25

60

Serveis higiènics

200

25

80

Llocs de treball P.V.D.

500

19

80

Nivell i uniformitat de luminàncies.

Sales de reunions

500

19

80

Classificació de lluminàries segons BZ i UNE.

hu = Alçada útil (alçada de muntatge de la lluminària menys l’alçada del plànol de treball).
Les previsions per al càlcul de la il·luminació dels locals, escales, passadissos i dependències diverses, s’han
basat en les recomanacions CEI i UNE sobre:

Control de llum.
Per als càlculs d il·luminació s ha utilitzat la següent fórmula:
Ø = E X S / Cu X Cd
on:
Ø = Flux lluminós en lm.
E = Luminància en lx.
S = Superfície del local en m².
Cu = Coeficient d utilització.
Cd = Coeficient d apreciació.
Com en realitat es calcula el número de lluminàries necessari per a una determinada luminància, la
fórmula anterior es converteix en la següent:
N = E X S / Cu X Cd X Ø
on:
n = Número de lluminàries.
Ø = Flux lluminós de la lluminària.
El coeficient de depreciació, també nomenat factor de manteniment, té en compte la pèrdua de
flux lluminós dels llums motivada tant pel seu envelliment com per la pols o la brutícia que pugui
dipositar-se en elles, i la pèrdua de reflexió del reflector o difusor motivada altrament per la
brutícia.
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Control d’enlluernament
Enllumenat d’emergència
Per a la il·luminació d'emergència, es preveu instal·lar equips autònoms d'enllumenat d'emergència i
senyalització. Aquests equips entraran en funcionament en produir-se un error de subministrament o quan
la tensió baixi del 70% del seu valor nominal.
Aquests equips estaran alimentats per un circuit independent, protegit per interruptors magneto tèrmics i
estaran distribuïts segons s'indica als plànols.
Proporcionarà una luminància mínima d'1 lux, a nivell del terra als recorreguts d'evacuació, mesurat en l'eix
de els passadissos i escales. La luminància serà com a mínim de 5 lux en els punts en els quals hi hagi situats
els equips de protecció contra incendis que exigeixin instal·lació manual i en el quadre de distribució de
l'enllumenat. La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada zona serà tal
que la relació entre la luminància màxima i la mínima sigui menor de 40.
Aquests nivells d'il·luminació s'obtindran considerant nul el factor de reflexió sobre les parets i sostres, i
contemplant un factor de manteniment que englobi la reducció del rendiment lluminós per brutícia i
envelliment de la làmpades.
Les característiques exigibles als esmentats aparells i equips seran les establertes en les normes UNE 20062,
UNE 20392 i UNE-EN 60598-2-22.
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Resum i conclusions.

Amb les dades de la instal·lació de BT objecte d’aquest projecte, indicades en aquesta memòria, càlculs
justificatius i plànols, s’estima haver aportat la informació necessària i suficient per la seva execució i
posterior legalització.
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Annex Instal·lació climatització i ventilació
9.1 Climatització
Determinació de potència

Característiques tècniques de les unitats a instal·lar

La potència total s’ha calculat en cicle de fred, en un total 128,1 kW., del que 15,1 kW. corresponent al
Bar-Restaurant, i 113,0 kW. a la resta d’estances i zones del edifici.

S’han seleccionat unitats de climatització de General Fujitsu o similars i dels recuperadors de la marca LG o
de similars característiques. Les dades principals d’aquests equips son:

La relació de maquinària que es preveu instal·lar i la potència de cada una s’indiquen en el quadre
següent:

UNITATS EXTERIORS
Núm.

UNITATS EXTERIORS

Referència plànol

Núm.
unitats

Potència
unitària
Fred/calor
kW

Potència
total
Fred/calor
kW

Model

1

AJGA 53 LCLAH

1

AJGA 360 LALBHH

Tipus i potència tèrmica
Un. Ext de Volum de Refrigerant
Variable (15,1Kw-16,5Kw)
Un. Ext de Volum de Refrigerant
Variable (113Kw-126,5Kw)

COP

Consum kW

dB(A)

2,84 / 3,87

5,3 / 4,2

54/ 56

3,21 / 4,11

35,2 / 30,77

65/67

Cabal m³/min.

Consum W

dB(A)

5,6 / 5,0 / 4,6

40 / 40

31 / 28 / 25

20,4/17,0/13,2

40 / 40

45 / 40 / 35

8 / 7,5 / 7,1

45 / 45

30 / 29 / 27

8,7 / 8 / 7

45 / 45

32 / 30 / 27

11,2 / 11 / 10

45 / 45

37 / 35 / 34

17 / 15 / 13

33 / 33

36 / 34 / 31

19 / 16 / 14

33 / 33

39 / 35 / 33

UNITATS INTERIORS
C-1

1

113,0 / 126,5

113,0 / 126,5

C-2

1

15,1 / 16,5

15,1 / 16,5

TOTAL

2

128,1 / 143,0

128,1 / 143,0

UNITATS INTERIORS

Referència plànol

Núm.
unitats

Potència
unitària
Fred/calor
kW

Potència
total
Fred/calor
kW

0-1, 0-2, 0-3, 0-4, 0-5,
B-1, B-2

7

7,1 / 8,0

49,7 / 56,0

1-1

1

3,6 / 4,0

3,6 / 4,0

1-2

1

2,2 / 2,8

2,2 / 2,8

1-3, 2-2, 2-5

3

9,0 / 10,0

27,0 / 30,0

1-4, 1-5, 1-6, 2-3

4

5,6 / 6,3

22,4 / 25,2

1-8

1

2,8 / 3,2

2,8 / 3,2

2-1, 2-4

2

7,1 / 8,0

14,2 / 16,0

TOTAL

20
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121,9 / 137,3

Núm.

Model

1

AUGE7G

6

ASGA24G

1

AUGB09G

1

AUGB12G

5

AUGB18G

3

AUGB24G

3

AUGB30G

Tipus i potència tèrmica
Un. interior Paret Art Cool White
(2,2-2,8 kW)
Un. interior Paret Art Cool White
(7,1-8,0 kW)
Un. interior Cassette 4 Vies 570x570
(2,8-3,2 kW)
Un. interior Cassette 4 Vies 570x570
(3,6-4,0 kW)
Un. interior Cassette 4 Vies 570x570
(5,6-6,3 kW)
Un. interior Cassette 4 Vies 840x840
(7,1-8,0 kW)
Un. interior Cassette 4 Vies 840x840
(9,0-10,0 kW)
CONTROL

1

UTYDCGG

Control centralitzat per uts. interiors i recuperadors

Estudi de càrregues tèrmiques
De conformitat amb les bases de càlcul indicades, orientació i configuració de cada sala o zona del edifici, i
les característiques dels elements constructius emprats es determinen les càrregues tèrmiques, indicades
en els quadres següents:
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TC(kW)
SALA / ZONA
P2 S6

Tipus

Total
Refrigeracion

Superf
Calor Sensible

Calefacció

SALA

(m2)

CÀRREGA TÉRMICA
ESTIU
Total
Ratio
(kcal/h)

POT. REAL ESTIU
Uts.

(kcal/h/m2)

Total
(kcal/h)

Ratio

POT. REAL IVERN
Total

(kcal/h/m2) (kcal/h)

Ratio

Ut. Ext.

Ut. Int.
núm

(kcal/h/m2)

SOTRE

7.1/6.5

5.0/4.6

8.0/7.3

PARET

7.1/6.4

5.0/4.6

8.0/7.3

PARET

7.1/6.4

5.0/4.6

8.0/7.3

PARET

7.1/6.4

5.0/4.6

8.0/7.3

1

0-3

PARET

7.1/6.4

5.0/4.6

8.0/7.3

1

0-4

P1 S1

SOTRE

3.6/3.3

2.5/2.3

4.0/3.7

P1 ADMINISTRACIÓ

PARET

2.2/2.0

1.5/1.4

2.5/2.3

P1 PAS

SOTRE

8.2/7.5

5.7/5.3

9.2/8.4

P1 S2

SOTRE

5.6/5.1

3.9/3.6

6.3/5.8

P1 S3

SOTRE

5.6/5.1

3.9/3.6

6.3/5.8

SOTRE

5.6/5.1

3.9/3.6

SOTRE

5.6/5.2

3.9/3.6

P BAIXA SALA POLIVALENT

P1 S4
P1 S5
P2 S6

SOTRE

2.8/2.6

2.0/1.8

1
1
PB SP

137,2

24010

0-2
24424

178

27520

201

46,0

5980

130

1

6106

133

6880

150

0-5

P1 S1

18,0

3150

175

1

3096

172

3440

191

1-1

P1 Ad

7,7

1001

130

1

1892

246

2150

279

1-2

P1 Pas

27,0

6750

250

1

7052

261

7912

293

1-3

6.3/5.8

P1 S2

33,2

4980

150

1

4816

145

5418

163

C-1

1-4

6.3/5.8

P1 S3

31,3

4695

150

1

4816

154

5418

173

I.S.:

1-5

3.2/2.9

110%

1
P1 S4

57,4

8610

7.1/6.5

5.0/4.6

8.0/7.3

SOTRE

8.2/7.5

5.7/5.3

9.2/8.4

SOTRE

5.6/5.1

3.9/3.6

6.3/5.8

P2 S7

SOTRE

7.1/6.5

5.0/4.6

8.0/7.3

P2 S8

SOTRE

8.2/7.6

5.7/5.4

9.2/8.4

PARET

7.1/6.7

5.0/4.7

8.0/7.1

P2 S6

37,2

5580

PARET

7.1/6.7

5.0/4.7

8.0/7.1

P2 S7

33,0

P2 S8
PB Bar

BAR

175

PB Pas

SOTRE

P2 PAS

0-1

150

9632

168

10836

1
P1 S5

15,7

2355

150

55,0

11000

200

P2 Pas
P2 Pas

1-7

1

2409

1

7052

153

2752

175

1-8

7912
216

2-2
144

1

4816

5418

2-3

150

1

6106

164

6880

185

2-1

4950

150

1

6106

185

6880

208

1-4

43,0

6450

150

1

7052

164

7912

184

2-5

70,0

12250

175

12212

174

13760

197

1
1
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189

C-2 I.S.:

B-1

101%

B-2
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9.2 Ventilació
1.

Assignació d’ocupants i determinació de cabals

Superfícies útils:
Planta

+2

+1

S6
S7
S8
Se
Di
V
E
S1
S2
S3
S4
S5
Se
M1
M2
N
Ad
Di1
Di2
V
E
SP

B

+0
Se1
Se2
M
I
V
CL

Espais
SALA 6
SALA 7
SALA 8
SERVEIS HIGIÈNICS
DISTRIBUÏDOR
ESPAI VESTIBULAR
ESCALES
SALA 1
SALA 2
SALA 3
SALA 4
SALA 5
SERVEIS HIGIÈNICS
MAGATZEMS I INSTAL·LACIONS
MAGATZEMS I INSTAL·LACIONS
NETEJA
ADMINISTRACIÓ
DISTRIBUÏDOR
DISTRIBUÏDOR
ESPAI VESTIBULAR I ESCALES
ESCALES
SALA POLIVALENT
MAGATZEM 1
MAGATZEM 2
BAR – ZONA D’ACCÉS PÚBLIC
BAR – ZONA DE BARRA
CUINA
MAGATZEM DE RESIDUS
SERVEIS HIGIÈNICS
SERVEIS HIGIÈNICS
MAGATZEM
INSTAL·LACIONS
ESPAI VESTIBULAR
CLIMATITZACIÓ
TOTAL

Superfície útil
37,90 m2
32,40 m2
42,65 m2
6,35 m2
9,50 m2
32,00 m2
9,85 m2
19,65 m2
29,20 m2
29,35 m2
59,20 m2
16,20 m2
7,60 m2
12,00 m2
3,85 m2
6,50 m2
7,45 m2
29,30 m2
4,60 m2
45,75 m2
12,80 m2
135,80 m2
6,40 m2
6,00 m2
58,60 m2
12,55 m2
10,00 m2
3,20 m2
8,45 m2
8,55 m2
12,20 m2
5,20 m2
89,85 m2
29,50 m2

Total per planta

+2
170,65 m

+1

283,45 m2

Ús previst
(segons DBSI)

Superfície útil

SALA 6

Docent / aula

37,90 m2

12

540

SALA 7

Docent / aula

32,40 m2

12

540

SALA 8

Docent / aula

42,65 m2

14

630

SERVEIS HIGIÈNICS

Ocupació ocasional

6,35 m2

ocasional

extracció

DISTRIBUCIÓ

Pública concurrència

9,50 m2

5

225

ESPAI VESTIBULAR

Pública concurrència

32,00 m2

5

225

ADMINISTRACIÓ

Administració

7,45 m2

2

90

SALA 1

Docent / aula

19,65 m2

12

540

SALA 2

Docent / aula

29,20 m2

25

1.125

SALA 3

Docent / aula

29,35 m2

13

585

SALA 4

Docent / aula

59,20 m2

24

1.080

SALA 5

Docent / aula

16,20 m2

10

450

SERVEIS HIGIÈNICS

Ocupació ocasional

7,60 m2

ocasional

extracció

MAGATZEMS I INSTAL·LACIONS

Ocupació ocasional

15,85 m2

ocasional

extracció

NETEJA

Ocupació ocasional

6,50 m2

ocasional

extracció

VESTÍBUL I DISTRIBUCIÓ

Pública concurrència

45,75 m2

3

135

ESCALA PB-P1

Pública concurrència

12,80 m2

3

135

SALA POLIVALENT

Sales de reunions

135,80m2

31

1.395

Bar / zona de públic dret

58,60 m2

46

1.324,80

Bar / Zona de servei

12,55 m2

2

57,60

SERVEIS HIGIÈNICS

Ocupació ocasional

17,00 m2

ocasional

extracció

MAGATZEMS I INSTAL·LACIONS

Ocupació ocasional

17,40 m2

ocasional

extracció

CLIMATITZACIÓ

Ocupació ocasional

29,50 m2

ocasional

extracció

12

540

BAR
+0

386,30 m2
840,40 m2

VESTÍBUL I DISTRIBUCIÓ

Pública concurrència

89,85 m

2

Ocupació
prevista

Cabal
m³ / h

Espais

2

L’assignació d’ocupants de cada recinte s’ha fet d’acord amb unes hipòtesis en les que s’han considerat
coeficients de simultaneïtat entre diferents àmbits, per tal d’ajustar el dimensionat de la instal·lació a
l’ocupació màxima esperable, segons l’ús previst i els objectius d’eficiència energètica. En alguns casos,
l’ocupació considerada és inferior a la què s’ha comptabilitat en relació al dimensionat dels mitjans
d’evacuació en cas d’emergència.
Document I. Memòria i annexes

Planta

Planta baixa:
L’ocupació màxima prevista per al càlcul de la ventilació serà de 92 persones. El cabal mínim de ventilació al
bar serà:
48 p. x 8 dm³./s./p = 384,00 dm³/s. (1.382,40 m³/h).
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El cabal mínim de ventilació en la resta de la planta baixa serà:
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RECUPERADOR DE 1.500 / 2.000 m³/h.

44 p. x 12,5 dm³./s./p = 550 dm³/s. (1.980 m³/h).
Aquests cabals es distribuiran per les diferents estances, a traves de dos recuperadors entàlpics de 2.000
m³/h i 1.500 m³/h, instal·lats en els llocs indicats al plànol de planta baixa.
Planta primera:
L’ocupació màxima prevista pel càlcul de ventilació serà de 103 persones. El cabal mínim de ventilació serà:
103 p. x 12,5 dm³./s./p = 1.150,00 dm³/s. (4.635 m³/h).
Aquest cabal es distribuirà per les diferents estances, a traves de tres recuperadors entàlpics, un de 1.000
m³/h, i dos 2.000 m³/h de cabal nominal, allotjats a sostre dels serveis higiènics, recinte de neteja i
magatzem de planta primera.
Planta segona:
L’ocupació màxima prevista pel càlcul de ventilació serà de 55 persones. El cabal mínim de ventilació serà:
55 p. x 12,5 dm³./s./p = 687,5 dm³/s. (2.475 m³/h).
Aquest cabal es distribuirà per les diferents estances, a traves d’un recuperador entàlpic de 2.500 m³/h,
allotjat al sostre dels serveis higiènics de planta segona, i estarà equipat amb dos ventiladors centrífugs
silenciosos, i caixa de filtratge de dues etapes F6-F8, equipada amb ventilador, que compensarà la pèrdua
de càrrega pròpia dels filtres. Un dels ventiladors del recuperador extraurà l’aire viciat de l’interior del cada
estança, i l’altre impulsarà l’aire de renovació de l’exterior cap a l’interior. Ambdós fluxos es creuaran
sense mesclar-se, de manera que es produeix una preclimatització de l’aire de renovació estimada en un
50%.

2. Recuperadors entàlpics
VENTILACIÓ
Núm.

Model

Tipus

Cabal

EIT

1

LZ-H100GBA2

Recuperador entàlpic

1000 m3/h

75 / 75 / 78

1

LZ-H150GBA2

Recuperador entàlpic

1500 m3/h

75 / 75 / 78

3

LZ-H200GBA2

Recuperador entàlpic

2000 m3/h

75 / 75 / 78

1

RCA-2500

Recuperador entàlpic

2500 m3/h

75 / 75 / 78

EIE (F/C)
66 / 66 / 71
61 / 61 / 66
66 / 66 / 71
61 / 61 / 66
66 / 66 / 71
61 / 61 / 66
66 / 66 / 71
61 / 61 / 66

dB(A)
37/35/31
37/35/31
37/35/31
47/45/41

CONTROL
7

PQRCVSL0QW

Control remot per cable programable Estàndard de color blanc, per uts. interiors i
recuperadors

7

PHNFP14A0

Placa de comunicació PI-485 per recuperadors entàlpics ECO V

Document I. Memòria i annexes
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RECUPERADOR DE 1.000 m³/h.
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10. CERTIFICACIÓ DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Estudi de Certificació Energètica en Fase de Projecte:
Centre Cívic a la Plaça de La Maurina s.n.– 08224 de Terrassa

ESTUDI DE CERTIFICACIÓ
ENERGÈTICA EN FASE DE PROJECTE

Promotor: Ajuntament de Terrassa

CIF: P0827900B

C. Raval de Montserrat 14, 08221 de Terrassa

Enginyeria: ambSol Enginyeria Ecoenergètica SLP

CIF: B-63.396.584

C.Vallespir 19, Planta 3,1.1 08173 de Sant Cugat del
Vallès
Enginyer: Lorenzo Morales Martínez

Núm. de col·legiat: 18.018

Ref: 86391
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Apartat A: Compliment del DB-HE 1. Limitació de la
demanda energètica. LIDER

2
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Descripció bàsica de l’edifici
Identificació de la promoció

Antecedents i objecte
L’activitat de la promoció es tracta d’un Centre Cívic de nova construcció situat a la Plaça de la
Maurina al municipi de Terrassa.

El present document ha estat realitzat pel departament tècnic d’ambSol, Ingeniería Ecoenergética
S.L.P, amb domicili al C. Vallespir, 19 planta 3 mòdul 1.1 de Sant Cugat del Vallès i CIF B63396584, per l’enginyer Sr. Lorenzo Morales Martínez, amb número de col·legiat 18.018.
La redacció del present document ha estat sol·licitat per l’Ajuntament de Terrassa, amb NIF
P0827900B amb domicili C. Raval de Montserrat 14 de Terrassa.
L’activitat de la promoció es tracta d’un Centre Cívic de nova construcció situat a la Plaça de la
Maurina al municipi de Terrassa.
L’objecte del present projecte es donar compliment al document bàsic Habitabilitat i Energia 1:
Limitació de la Demanda Energètica del Código Técnico de la Edificación aprovat en el RD 314/06
del 17 de març del 2006. En l’article 15.1 defineix que els edificis disposaran d’una envolupant de
característiques tal que limiti adequadament la demanda energètica necessària per aconseguir el
benestar tèrmic en funció del clima de la localitat, de l’ús de l’edifici i del règim d’estiu i d’hivern, així
com per les seves característiques d’aïllament e inèrcia, permeabilitat a l’aire i exposició a la
radiació solar, reduint el risc d’aparició d’humitats de condensació superficials i intersticials que
puguin perjudicar les seves característiques i tractant adequadament els ponts tèrmics per limitar
les pèrdues o guanys de calor i evitar problemes higrotèrmics en els mateixos.
Així, aquest projecte verificarà el compliment d’aquest document bàsic mitjançant l’opció general del
Document Bàsic HE 1 en la qual es realitza l’avaluació de la demanda energètica de l’edifici
mitjançant la comparació d’aquest edifici amb la demanda d’un edifici de referència. El mètode de
càlcul d’aquesta opció es formalitza en un programa informàtic oficial denominat LIDER (Limitación
de la Demanda Energética). El programa LIDER, ha estat desenvolupat per AICIA - Grup de
Termotècnia de la Universidad de Sevilla per a la Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda del Ministerio de la Vivienda y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Fig 2.1: Emplaçament de la promoció

L’edifici es desenvolupa en tres plantes. Cada planta distribueix els diferents espais del Centre Cívic
comunicats mitjançant escala o ascensor. L’accés principal es realitza a cota de carrer Felip II pel
vestíbul principal. El vestíbul principal és accessible des de la Plaça de la Maurina.

En el programa LIDER es limita la demanda energètica d’una manera directa mitjançant la
comparació dels resultats de la simulació tèrmica de l’edifici objecte i d’un edifici referència que té la
mateixa geometria de l’edifici objecte però amb unes característiques constructives que compleixen
estrictament la normativa. Per aquest motiu, s’ha de definir l’edifici a nivell geomètric, les
característiques constructives dels tancaments opacs i semitransparents, els ponts tèrmics, la seva
ubicació, els seus usos, ... . A més, el programa limita la presència de condensacions en l’evolvent
tèrmica i les infiltracions d’aire segons estableix els apartats 2.2 i 2.3, respectivament, del DB HE-1.

3

4
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La classe higromètrica de la promoció correspon a les condicions de temperatura seca i d’humitat
dels ambients exteriors i interiors. La classe d’aquesta promoció és 3 o inferior ja que són espais
d’ocupació baixa per persones i per tant no es preveu una alta producció d’humitat.

Distribució d’espais

La distribució d’espais en cadascuna de les plantes és el següent:

Planta

Baixa

Primera

Segona

Ús

Superfície
2
(m )

Sala Polivalent

136,24

Bar - restaurant

81,44

Vestíbul

88,74

Banys

12,18

Locals tècnics / Magatzem

35,04

Despatx administració

7,74

Distribuïdor P1

68,60

Magatzem

16,27

Banys

6,86

Sala 1

17,79

Sala 2

33,23

Sala 3

31,28

Sala 4

57,43

Sala 5

15,71

Sala 6

37,19

Sala 7

33,23

Sala 8

42,77

Banys

5,31

Distribuïdor

51,52

Taula 2.2: Limitació de la demanda energètica. Font: DB-HE1 del CTE

2.4.

El número de renovacions de l’aire interior de la promoció es determina segons els criteris
normatius marcats en el RITE a l’apartat de Qualitat de l’aire interior.
Nota: Els espais no climatitzats com banys, magatzems, etc... tal com marca el CTE DB-HE1 s’han
considerat com a NO HABITABLES i per tant NO CALEFACTATS.

Ús

Taula 2.1: Taula resum d’usos i superfícies

2.3.

Número de renovacions de l’aire interior de l’edifici

Zona climàtica i classe higromètrica

La zona climàtica on està ubicada la promoció és Terrassa, per tant en la Zona C1, municipi situat a
una alçada de 277 metres sobre el nivell del mar. Aquesta classificació es realitza segons la
severitat climàtica d’hivern ( C ) i la severitat d’estiu ( 1 ).

5

Renovacions
d’aire
(ren/hora)

Bar

7,2

Sala polivalent

2,6

Vestíbul PB

1,7

Sala 1 - P1

7,3

Admin P1

3,1

Vestíbul P1

0,7

Sala 2 - P1

10,0

6
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Sala 3 - P1

5,2

Sala 5 - P1

7,2

Sala 4 - P1

4,7

Sala 6 - P2

4,0

Sala 7 - P2

4,7

Sala 8 - P2

4,2

Vestíbul P2

1,6

Memòria tècnica

3

Descripció dels materials utilitzats en els tancaments
opacs

En aquest capítol descriurem tots els materials que composen els tancaments de la part opaca del
l’edifici de la promoció. Els materials que composen els tancaments opacs es defineixen per les
següents propietats higromètriques:
x

Conductivitat tèrmica Ȝ (W/m·K)

x

Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua µ

x

Densitat ȡ (kg/m³)

x

Calor específic cp (J/kg·K)

Taula 2.3: Taula resum de renovacions d’aire

En l’edifici de la promoció s’utilitzaran materials estàndards de la tipologia constructiva actual. El
programa LIDER disposa d’una base de dades genèrica amb les propietats higromètriques d’un
ventall molt ampli de materials utilitzats en la construcció actual d’edificis. En la simulació tèrmica
de LIDER hem fet servir, majoritàriament, per defecte aquests materials. Alguns dels materials
utilitzats en els tancaments de l’edifici objecte no estan inclosos a la base de dades de LIDER i per
tant s’ha de justificar la seva utilització, tal com estableix l’article 4 del Document Bàsic HE 1 del
Código Técnico de la Edificación.
En l’annex d’aquest projecte s’adjunta la declaració de conformitat CE i el certificat AENOR
d’aquests materials on es certifiquen aquestes propietats higromètriques. Aquests documents
corresponen a dues cases comercials concretes però es podran substituir sense cap perjudici
sempre i quan els materials aïllants disposin d’unes propietats higromètriques similars a les
expressades en la taula anterior, i en el cas de la conductivitat tèrmica, haurà de ser igual o inferior
a l’expressada. El fabricant dels materials haurà d’aportar la declaració de conformitat CE i el
certificat AENOR per tal que la direcció facultativa accepti la col·locació del material.

7
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Taula 3.2: Composició dels tancaments exteriors verticals. Font LIDER

3.1.2.

Mur en contacte amb el terreny

Aquest tancament exterior delimita els espais calefactats de la promoció amb el terreny. Els
materials que composen aquest tancament, l’espessor de les diferents capes i la seva transmitància
queda reflectit en la següent taula:

Taula 3.1: Llistat de materials utilitzats. Font LIDER

3.1.

Descripció dels tancaments verticals opacs

En aquest capítol descriurem tots els tancaments verticals que formen la part opaca de l’edifici de la
promoció, tant exteriors com interiors.

3.1.1.

Façana

Aquest tancament exterior delimita els espais calefactats de la promoció amb l’aire exterior. Els
materials que composen aquest tancament, l’espessor de les diferents capes i la seva transmitància
queda reflectit en la següent taula:

Taula 3.3: Composició dels tancaments exteriors verticals. Font LIDER
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3.2.3.

Descripció dels tancaments horitzontals opacs

Forjat amb aïllament

Aquest tancament delimita horitzontalment els espais calefactats entre plantes amb els no
calefactats. Els materials que composen aquest tancament, l’espessor de les diferents capes i la
seva transmitància queda reflectit en la següent taula:

En aquest capítol descriurem tots els tancaments horitzontals que formen la part opaca dels edificis
de la promoció, tant exteriors com interiors.

3.2.1.

Memòria tècnica

Solera en contacte amb el terreny

Aquest tancament horitzontal delimita els espais en contacte amb el terreny. Els materials que
composen aquest tancament, l’espessor de les diferents capes i la seva transmitància queda
reflectit en la següent taula:

Taula 3.6: Composició del tancament horitzontal aïllat. Font LIDER

3.2.4.

Coberta

Taula 3.4: Composició de tancament horitzontal solera . Font LIDER

3.2.2.

Aquest tancament horitzontal exterior delimita els espais calefactats de la planta superior de l’edifici
de la promoció amb l’exterior. Els materials que composen aquest tancament, l’espessor de les
diferents capes i la seva transmitància queda reflectit en la següent taula:

Forjat tipus

Aquest tancament delimita horitzontalment els espais calefactats entre plantes de l’edifici. Els
materials que composen aquest tancament, l’espessor de les diferents capes i la seva transmitància
queda reflectit en la següent taula:

Taula 3.5: Composició del tancament horitzontal tipus. Font LIDER
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Taula 3.7: Composició del tancament horitzontal coberta. Font LIDER

3.3.

Descripció dels tancaments interiors verticals
Taula 3.8: Composició del tancament entre habitables. Font LIDER

En aquest capítol descriurem tots els tancaments verticals..

3.3.1.

Divisòries

En aquest capítol descriurem tots els tancaments interiors verticals que separen espais habitables.
Els materials que composen aquest tancament, l’espessor de les diferents capes i la seva
transmitància queda reflectit en la següents taules:
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4.1.

Descripció dels materials utilitzats en els tancaments
semitransparents

Memòria tècnica

Vidres

En aquest capítol descriurem tots els materials que formen part dels tancaments semitransparents
dels edificis de la promoció. En els tancaments semitransparents podem diferenciar la part
transparent (vidres) de la part opaca (marcs). En el programa LIDER, les caixes de persiana no es
poden definir d’una manera específica, de manera que aquestes seran definides com una part del
marc del tancament semitransparent.

Taula 4.1: Característiques dels vidres. Font LIDER

4.2.

Els materials que composen la part transparent (vidres) d’aquests tancaments es defineixen pels
següents paràmetres:
x

Transmitància tèrmica U (W/m²·K)

x

Factor solar gŏ

Marcs

Taula 4.2: Característiques dels marcs. Font LIDER

En els dos edificis de la promoció s’utilitzaran vidres estàndards la tipologia constructiva actual. El
programa LIDER disposa d’una base de dades genèrica amb les propietats d’un ampli ventall de
vidres utilitzats en la construcció, a l’igual que en els materials de tancaments opacs. Degut a
l’amplia varietat del factor solar per vidres de similar transmitància la base de dades genèrica
únicament proporciona la transmitància tèrmica del vidre havent de justificar sempre el factor solar.

4.3.

Buit

En l’annex d’aquest projecte s’adjunta el document del fabricant on es certifica les propietats
físiques dels vidres, entre el factor solar gŏ, utilitzats en la simulació tèrmica i obtingudes segons la
UNE EN 673:1998 (i les seves revisions posteriors UNE EN 673/A1:2001 i UNE EN 673/A2:2003) i
la UNE EN 410:1998. Aquests vidres podran ser canviats sempre i quan, les seves propietats
físiques siguin similars a les expressades en els certificats adjuntats. En aquest cas, s’haurà
d’aportar el certificats segons la normativa vigent per tal que la direcció facultativa accepti la seva
col·locació.
Els materials que composen la part opaca (marcs) d’aquests tancaments es defineixen pels
següents paràmetres:
x

Transmitància tèrmica U (W/m²·K)
Taula 4.3: Característiques dels buits semitransparents. Font LIDER

x

Absortivitat Į

Els valors de transmitància tèrmica dels marcs utilitzats són les dades que proporciona per defecte
la base de dades genèrica del LIDER, per tant, no s’han de justificar segons l’article 4 del Document
Bàsic HE 1 del Código Técnico de la Edificación. Els valors de l’absortivitat corresponen als colors
dels materials i prenen aquests valors segons la taula E.10 de l’Apèndix E del Document Bàsic HE
1 del Código Técnico de la Edificación.

La transmitància promig dels forats més desfavorables a les façanes principals és de 3.1 W/m²K i el
factor solar és de 0,58.

A continuació s’adjunten les diferents taules per cada tancament semitransparent:
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5.1.

Descripció dels ponts tèrmics

Pilars integrats en els tancaments de les façanes

x

Contorn de finestres

x

Fronts de forjats en les façanes

x

Unions de cobertes amb façanes

x

Unions de façanes amb tancaments en contacte amb el terreny

x

Cantonades o trobades de façanes

Taula resum dels diferents ponts tèrmics

A continuació es justifica el valor Frsi dels diferents ponts tèrmics de la promoció segons
procediment de certificació LIDER:

Els ponts tèrmics de l’evolvent d’un edifici són aquelles zones on s’evidencia una variació de la
uniformitat de la construcció ja sigui per un canvi en l’espessor del tancament, dels materials
utilitzats, per penetració d’elements constructius amb diferent conductivitat, …. Aquesta variació
comporta necessàriament una disminució de la resistència tèrmica respecte a la resta dels
tancaments. Els ponts tèrmics son parts sensibles dels edificis on augmenta la possibilitat de
producció de condensacions superficials en èpoques d’hivern o fredes. Els ponts tèrmics més
comuns en la edificació són:
x

Memòria tècnica

Taula 5.2: Ponts tèrmics Constructius Projectats. Font LIDER

Els ponts tèrmics estan definits per uns paràmetres característics que són necessaris per realitzar
els càlculs de condensacions i pèrdues energètiques. Aquests paràmetres són la conductància
tèrmica lineal (ȥ) i el factor de temperatura superficial interior (fRSI).
En el programa oficial LIDER s’ha d’indicar quins ponts tèrmics trobarem en els edificis de la
promoció. El programa ens ofereix per defecte tota una sèrie de ponts tèrmics existents en la
construcció actual i hem de seleccionar quins són els que nosaltres tenim en els edificis objectes de
simulació. D’aquesta manera el programa comprova la existència o no de condensacions
superficials i les pèrdues energètiques de l’edifici objecte per tal de donar compliment al Document
Bàsic HE 1 del Código Técnico de la Edificación. Els ponts tèrmics que hem seleccionat dins aquest
programa són els següents:

Taula 5.1: Factor FRSI,min. Font LIDER
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Simulació LIDER

7

Per la correcta aplicació del Document Bàsic HE 1 del Código Técnico de la Edificación en un
projecte de construcció d’un edifici s’han de realitzar les comprovacions per un dels procediments
indicats en el article 1.2 d’aquest document:
x

Opció simplificada, basada en el control indirecte de la demanda energètica mitjançant la
limitació dels paràmetres característics dels tancaments que composen la seva evolvent
tèrmica

x

Opció general, basada en l’avaluació de la demanda energètica d’una manera directa
mitjançant la comparació dels resultats de la simulació tèrmica de l’edifici objecte i d’un
edifici referència que té la mateixa geometria de l’edifici objecte però amb unes
característiques constructives que compleixen estrictament la normativa.

7.1.

Memòria tècnica

Imatges edifici
Imatge exterior edifici

A continuació es mostren diferents imatges procedents del programa LIDER:

El mètode de càlcul de l’opció general es formalitza en un programa informàtic oficial denominat
LIDER (Limitación de la Demanda Energética). En aquest programa s’ha de definir l’edifici a nivell
geomètric, les característiques constructives dels tancaments opacs i semitransparents, els ponts
tèrmics, la seva ubicació, els seus usos, .... El programa realitza d’una manera automàtica tots els
aspectes normatius recollits en el Document Bàsic HE 1, així, limita la demanda energètica de
l’edifici, la presència de condensacions a l’envolvent tèrmica i les infiltracions d’aire exterior. El
programa genera d’una forma automàtica un informe oficial en el qual es pot comprovar fàcilment el
compliment de la normativa, les propietats higrotèrmiques dels materials utilitzats, les propietats
dels tancaments opacs i semitransparents, ....

Fig 7.1: Vista façana Est. Font LIDER

En el cas d’aquesta promoció, les dades que s’han introduït en el programa es poden observar en
els capítols anteriors. En els següents capítols d’aquest projecte podem observar els informes
oficials generats per l’edifici on es comprova clarament el compliment de les exigències bàsiques
del Document Bàsic HE 1.

Fig 7.2: Vista façana Nord. Font LIDER

19

20

Ref: 86391

Memòria tècnica

Ref: 86391

8

Memòria tècnica

Conclusions

El present projecte comprèn la memòria tècnica, propietats higromètriques dels materials a utilitzar
en la construcció de l’edifici, composició dels tancaments opacs, propietats físiques i tèrmiques dels
components dels tancaments semitransparents, així com diversos certificats de productes per la
justificació per la seva utilització.
El resultat de la certificació energètica mitjançant LIDER ha estat de CUMPLE.

Fig 7.3: Vista façana Oest. Font LIDER

Fig 7.4: Vista façana Sud. Font LIDER

Fig 8.1: Imatge Conformitat HE-1. Font LIDER

Aquest projecte dóna la conformitat al projecte d’arquitectura, doncs cada element de l’evolvent
tèrmica de l’edifici ha estat estudiat amb el projecte executiu de l’arquitectura.
Aquest document s’annexarà al projecte executiu final.
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Apartat B: Qualificació Energètica. CALENER GT
9
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10 Implementació a CALENER GT

Antecedents i objectius
10.1. Exportació de dades des de LIDER

CALENER_GT (Gran Terciari) és l’eina oficial de càlcul, per a la certificació energètica
d’edificacions, aquesta versió es troba en procés de desenvolupament, activitat que realitza el Grup
de Termotècnia de l’associació d’investigació i Cooperació Industrial d'Andalusia, AICIA, amb la
col·laboració de d’institut Eduardo Torroja de Ciències de la Construcció, IETCC.

LIDER permet a l’usuari exportar l’edifici a un arxiu de CALENER GT mitjançant l’opció “Exportar”.
A l’hora de traspassar un arxiu entre els dos programes cal tenir en compte que es tracta de dos
programes independents i que per tant els paràmetres definits a l’origen no coincideixen amb els
paràmetres de destí.

Aquesta Eina realitza les operacions de simulació necessàries per a l’obtenció de les emissions de
CO2 associades als diferents conceptes de consum presents en l’edifici. El motor de càlcul que
utilitza té una àmplia reputació i està plenament validat: DOE 2.2.

10.2. Dades generals de l’edifici

Aquest programa és d’aplicació en edificis de nova construcció, i en edificis de reforma o
rehabilitació amb una superfície útil superior a 1000 m2, per a la tipologia de gran Terciari.
L’aplicació informàtica s’utilitza per a obtenir la Qualificació Energètica d’un edifici en concret,
denominat edifici objecte, mitjançant l’avaluació del consum de les instal·lacions d’aigua calenta
sanitàries, calefacció i refrigeració (consum d’energia final), el resultat d’aquesta avaluació és
comparat amb el consum d’un edifici de referència.

Les dades generals de l’edifici incorporen informació relativa a l’ús d’energies renovables i el tipus
d’ús que té l’edifici plantejat.
L’edifici i el seu espai exterior estan destinats a la instal·lació d’un centre cívic per tant, el seu ús és
part administratiu, part oficines i part docent. Tot i així, els horaris han estat carregats de forma
manual de manera que el funcionament dels equips s’ajusta a la realitat d’ús de l’edifici.

El Reial decret 47/2007 de 19 de gener de 2007 estableix el procediment per a la qualificació i
certificació energètica d’edificis. S’estableix com a condicionament previ que l’edifici objecte
compleixi amb les restriccions de les normatives vigents tant per a la epidermis, com per als
sistemes tèrmics. El Código Técnico de la Edificación “CTE” estableix el marc normatiu de les
exigències bàsiques que han de complir els edificis per a seguretat estructural, per a seguretat en
cas d’incendi, per a seguretat d’utilització, per a higiene, salut i protecció del medi ambient i per a
estalvi d’energia.

10.3. Geometria
La geometria ha estat exportada directament de LIDER. Cada un dels espais definits a CALENER
correspon a una única zona climatitzada diferenciant entre espais habitables i climatitzats
(calefactats) i espais no habitables i per tant no climatitzats.

Dins del Document Bàsic HE Ahorro de Energía, s’estableixen les regles i procediments que
permeten complir amb les exigències bàsiques d’estalvi d’energia en les edificacions. El document
especifica paràmetres i objectius pels què el seu compliment garanteix la satisfacció d’exigències
bàsiques i la superació dels nivells mínim de qualitat propi dels requisits bàsics d’estalvi d’energia
DB-HE.

10.4. Descripció de les instal·lacions de climatització i ACS

L’OBJECTIU del present projecte es justificar el compliment en fase de projecte del Real
Decreto 47/2007 referent a “Certificación Energética de los Edificios”, amb una qualificació
provisional mitjançant CALENER GT, on totes les instal·lacions de l’edifici en projecte
queden descrites en capítols posteriors.

El sistema de Climatització és un sistema de bomba de calor VRV amb unitats interiors tipus
cassette o split de paret segons l’espai.

10.4.1. Sistema de Climatització

Hi ha tres unitats exteriors multi-split de bomba de calor, una pel bar i les altres dues per la resta del
centre. La unitat del bar té una potència frigorífica de 14kW, una potència calorífica de 16kW i el
seu EER/COP és de 4/4,10.
Les unitats del centre cívic sumen una potència frigorífica de 100,8kW, una potència calorífica de
113,4kW i el seu EER/COP és de 3,88/4,20.
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10.4.2. Sistema d’ACS

11 Conclusions
L’aigua calenta sanitària es produirà mitjançant la captació d’energia solar, amb una contribució
mínima del 70% del total de la demanda de l’edifici, establert per la normativa vigent. Com a font
complementària s’utilitzarà l’energia elèctrica, mitjançant termo-acumulador de 300 litres i
independent de l’acumulador solar.

El present projecte comprèn la memòria tècnica, propietats dels equips, sistemes, unitats terminals
a utilitzar en la fase de projecte, en previsió de la futura construcció de l’edifici.

El resultat de la qualificació energètica després de la justificació del balanç d’emissions ha
estat de A 53.7 kg CO2 / m²

La captació serà mitjançant tres col·lectors solars horitzontals de tubs de buit, situats a la coberta
de l’edifici amb una superfície total de4,8m².

10.4.3. Sistemes de ventilació
La instal·lació de ventilació estarà dotada de set recuperadors entàlpics de flux creuat, per tal de
recuperar, parcialment, el calor latent de l’aire extret de les diferents zones de l’edifici. Aquests
recuperadors estaran equipats amb ventiladors, que facilitaran el cabal de renovació necessari per
tal de garantir la qualitat de l’aire en l’interior de l’edifici. En total donaran un cabal de renovació de
10.500m³/h i una eficiència del 75% a velocitat ràpida.
Els serveis higiènics estaran ventilats mitjançant un extractor, que es posarà en marxa amb el llum,
i ventilaran directament a l’exterior.

Fig 11.1: Font Calener GT.
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Sant Cugat del Vallès, a 3 de Juny de 2011
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ANNEX - DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

Propiedades hidráulicas

TERRAM

500

700

1000
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3000

Tamaño medio de poro O90
(EN ISO 12956)

300 µm

180 µm

150 µm

125 µm

100 µm

Permeabilidad (EN ISO 11058)
• VIH50
• 5 cm columna

130 l / m²s

130 l / m²s

100 l / m²s

75 l / m²s

55 l / m²s

Resumen
TERRAM es un geotextil no-tejido termosoldado a base de polipropileno y polietileno para
construcción y obra civil.
Propiedades
• Excelente resistencia química a los álcalis y ácidos que se hallan habitualmente en el suelo.
• No es afectado por bacterias y hongos. No contiene nutrientes, por lo que no es atacado por ratas y
termitas.

TEXSA, S.A. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y
deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso
indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los
valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.
Servicio de Atención al Cliente.
Tel. 901 11 66 12
Fax 900 18 04 69

Presentación
500

500

700

700

1000

1000

1500

3000

g / m²

65

65

90

90

125

125

180

260

Dimensiones rollo:
largo
ancho

200
2.25

200
4.5

150
2.25

150
4.5

100
2.25

100
4.5

100
4.5

100
4.5

m² rollo

450

900

337.5

675

225

450

450

450

Nota: Almacenamiento: deben mantenerse en sus envoltorios originales de polietileno hasta el
momento de su colocación.
Aplicaciones
• Filtración: Usando su permeabilidad transversal, nos permite el paso del agua para su conducción,
reteniendo las partículas finas del suelo lo que se logra según el tamaño del poro.
• Separación: Evita la mezcla de partículas de suelos distintos. Impide el contacto entre materiales no
compatibles. Actúa de barrera permeable entre suelos de distinta estructura.
• Drenaje: Conduce en el plano tanto agua y líquidos como gases en instalaciones industriales o
vertederos gracias a la transmisividad (permebilidad en el plano). Elimina el exceso de agua en
suelos, asociada normalmente a geocompuestos de gran capacidad de conducción.
• Refuerzo: Suministra resistencia a tracción para terraplenes y taludes en carreteras y muros
ecológicos.
Datos técnicos
Propiedades mecánicas
500

700

1000

1500

3000

Resistencia a tracción máxima (EN ISO
10319)

3 kN /
m

6 kN /
m

8 kN /
m

12.5 kN /
m

18 kN /
m

Elongación (EN ISO 10319)

35%

25%

28%

30%

33%

Resistencia CBR máxima a la perforación
(EN ISO 12236)

525 N

1050 N

1500 N

2250 N

3250 N

Aplicaciones
• Aplicaciones en el sistema de cubierta plana invertida:
• Cubierta no transitable (acabado en grava).
• Cubierta transitable, uso peatonal (protección con baldosas o con baldisón).
• Cubierta ajardinada, tanto de tipo intensivo como extensivo.

ROOFMATE SL
Resumen

Formas de aplicación

ROOFMATE SL es una plancha de aislamiento térmico para cubierta plana invertida. Pertene-ciente a
la gama de productos Styrofoam, es una plancha rígida de espuma de poliestireno extruí-do con
estructura de célula cerrada.

• Las planchas ROOFMATE SL se colocan encajadas unas con otras sobre la impermeabilización,
cubriéndolas con un geotextil (Terram o Rooftex).
• Debido al poco peso de las planchas ROOFMATE SL, deben protegerse inmediatamente una vez
colocadas.

Conformidad a norma europea EN 13164 y Certificación de Producto
ROOFMATE SL cuenta con el Marcado CE de conformidad a la norma de producto UNE EN 13164 y
la Certificación voluntaria de Producto de la Marca AENOR según la misma norma euro-pea.

• La protección podrá ser a base de grava de canto rodado (en espesor de 5 cm; granulometría 15-30
mm), baldosa de cemento sobre separadores o embaldosado continuo.
Datos Técnicos

Propiedades
• Excelente conductividad térmica l.

Propiedades, Normativa

ROOFMATE SL

Codigo de designación
UNE EN 13164 (• )

• Gran resistencia a la compresión y a la fluencia (deformación por compresión a largo plazo).

l, Conductividad térmica
UNE EN 12667 (1)

0.035 W/ mK (0.030
kcal/hmºC )

-

Densidad típica UNE EN 1602

35 Kg/m³

-

Resistencia a la compresión mínima
UNE EN 826 (2)

300 kPa
(3 kp/cm²)

CS (10\Y) i

Resistencia a la compresión para fluencia
máx. del 2%. (3) (UNE EN 1606)

130 kPa
(1,3 Kp/cm²)

CC (2/1,5/50) i

Capilaridad

Nula

-

• La impermeabilización queda completamente protegida, tanto térmica como mecánicamente,
prolongando la durabilidad de la misma.

Absorción de agua por inmersión a largo
plazo
UNE EN 12087

< 0.7% volumen

WL (T) i

• Se elimina la barrera de vapor, ya que la impermeabilización tiene esta doble función por estar
colocada debajo del aislamiento.

Absorción de agua por difusión a largo plazo
UNE EN 12088

< 3% volumen

WD (V) i

• Rapidez de ejecución por su facilidad de colocación (plazos de obra).

Absorción de agua por ciclos hielo-deshielo
UNE EN 12091

< 1% volumen

FTi

• En caso de reparación, fácil accesibilidad a la impermeabilización.

Factor ȝ de resistividad a la difusión del
vapor de agua (4) UNE EN 12086

100 - 200

-

Reacción al fuego (UNE-EN 13501-1)

E

Euroclase

Temperatura máxima de servicio

75ºC

-

Coeficiente lineal de dilatación térmica

0,07 mm./mºC

-

• Célula cerrada: absorción de agua despreciable y alta resistencia a la difusión del vapor (factor µ).
• Alta resistencia a los ciclos de hielo-deshielo.
• Resistentes al envejecimiento.
• Fáciles de trabajar e instalar.
• No contiene HCFC.

Se presenta en planchas rígidas de color azul y forma rectangular con corte perimetral escalonado.
Mantiene su piel de espumación.
Dimensiones 1250 x 600 mm, en los siguientes espesores:
Espesor

m² / panel

paneles / paquete

m² / paquete

30

0.75

14

10.5

40

0.75

10

7.5

50

0.75

8

6

60

0.75

7

5.25

80

0.75

5

3.75

Nota: Embalaje: paquetes de aproximadamente 0.3 m³, envueltos en plástico de polietileno
retractilado.

(1) Valor declarado según UNE EN 13164, siguiendo los criterios estadísticos 90/90 (90% de la
producción, 90% de nivel de confianza y de redondeo allí expresados)
(2) Ensayo a corto plazo: valor cuando se alcanza el límite de rotura o el 10% de deformación.
(3) Fluencia: deformación a largo plazo bajo carga permanente.
(4) En productos con piel de extrusión, depende del espesor. El factor µ decrece a medida que
aumenta el espesor.
(• ) Norma europea armonizada de aislamiento térmico de poliestireno extruido. Es la base del
mercado CE y la certificación de producto AENOR. Se indican los códigos de designación para

algunas propiedades. En la norma de producto UNE EN 13164 se especifican los valores ‘‘i’’, que
dan lugar a los diversos ‘’niveles’’, para una determinada propiedad, de acuerdo con dicha norma de
producto.

TEXSA, S.A. se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y
deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso
indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los
valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.

CENTRE CÍVIC TERRASSA

Parets, 26 mayo 2011

Servicio de Atención al Cliente.
Tel. 901 11 66 12
Fax 900 18 04 69

JUAN A. BELLO

vista frontal
construccións

nb.
unidad :

Tipo_01 con vidrio 4/16/3+3

An.
mm.

Al.
mm.

1
4947
2964
VD interc. alu

Aw[g]
m2
14,66
14,66

Ug/Up

Uw

W/m2.K

W/m2.K

Tl

Ag
m2.

3,1
2,80

0,75 13,45

MC-Plus parrilla tradicional : Fijo
Totales : 1

14,66

g/gT

3,1

13,45

Cálculo de factor solar según EN 13363-1
Cálculos de Uw realizados según EN 10077
Para todas las ventanas simples, compuestos y fachadas, los resultados son certificados por el CSTB
(informes y compuestos ELT/HTO 2001-388 2002-317 + informes fachadas DER/BV 2002-283)
Calculos realizados por el departamento tecnico TECHNAL

Esta marca de agua indica que el cálculo está verificado por el CSTB francés

0,63

AISLAMIENTO ACÚSTICO

IMPACTODAN 5

IMPACTODAN 5

CAMPO DE APLICACIÓN

El Impactodan 5 es una lámina flexible de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada que
proporciona al producto una estructuración interna elástica. Acústicamente el Impactodan 5 funciona
como amortiguador aplicado en un sistema masa-resorte-masa. _

- Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto en forjados entre distintos usuarios en edificios residenciales públicos o privados,
como viviendas, hoteles, hospitales, etc _
- Complemento al aislamiento de suelos flotantes para bajas, medias y altas frecuencias en todo tipo de locales comerciales en edificios
terciarios o en bajos comerciales de edificios residenciales como restaurantes, supermercados, locales musicales, etc _
- En rehabilitación de suelos en viviendas.

DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS
Espesor
Tolerancia espesor
Tolerancia Longitud y Anchura
Mejora del nivel de ruido impacto ALn
Nivel de ruido de Impacto L´nT,w, in situ
Rigidez dinámica

VALOR
5
< 10
<1
20

UNIDAD
mm
%
%
dB

< 60

dB

90

MN/m3

30 ± 10%

Trabajo de histéresis
Resistencia a la compresión al 25%
Deformación remanente 24 h, 50% comp., 23ºC
Resistencia a la tracción
Reacción al fuego
Conductividad térmica

> 1.9
> 20
< 35
> 120
F
0.040

kg/m3
Nm
kPa
%
kPa
Euroclase
w/mK

Factor difusión de vapor de agua
Mejora a ruido aéreo

> 1700
8

dBA

Densidad

NORMA
EN 1923
EN 823
EN 822
EN 140-8 _
EN 717-2
EN 140-7 _
EN 717-2
EN 29052-1

PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
Longitud
Ancho
Espesor total
Diámetro rollo
Códigos de productos

EN 845

Con el objeto de cumplir el C.T.E. se ha realizado un estudio del producto IMPACTODAN imitando en laboratorio oficial las condiciones
adversas de obra. Para ello, se extendió una capa de gravilla de 2-3 mm, sobre la cual se colocó el producto y sobre este una capa de
mortero de 6 cm, ensayando primeramente de forma inmediata con losa prefabricada y a un mes con losa húmeda, comprobándose
que el Impactodan conserva sus propiedades acústicas según se puede comprobar en la siguiente tabla. _
_
Ensayos realizados en Laboratorio del Gobierno Vasco (1), (2) y del Instituto de Acústica (3)
ALn IMPACTODAN

Inmediato con losa prefabricada (1)
A un mes con losa húmeda (2)
Condiciones laboratorio (3)

21 dBA
20 dBA
20 dBA

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN
- Documento de Idoneidad Técnica nº 439 “Sistema de amortiguamiento de ruido de impacto IMPACTODAN” _
- La certificación es consecuencia de ensayos realizados en laboratorios oficiales, dando su resultado como mejora del sistema al ruido
de impacto de un forjado normalizado. _
_
Nota: Los ensayos no tienen acabado. _
(1) Forjado normalizado + Impactodan 5 + Losa 6 cm prefabricada. _
(2) Forjado normalizado + Impactodan 5 + Losa 6 cm húmeda
Laboratorio
LABEIN (1)
LABEIN (2)

UNIDAD
m
m
mm
cm
-

EN 3386-1
UNE EN ISO 3386-1
EN 1856
EN 1798
EN 13501-1
EN 12667 _
EN 12939
EN 12086
UNE-ISO 140 (8ª Parte)

DATOS TÉCNICOS ADICIONALES

Ensayos

VALOR
15 / 50
1/2
5
20 / 60
620015 / 620005

Número de ensayo

Resultado ALn

B 130 124 V8
B 130 104 V5

21 dB
20 dB

1.
2.
3.
4.

Forjado
Impactodan
Capa de mortero resistente
Solado recibido con mortero

VENTAJAS Y BENEFICIOS
- Cumple in situ el aislamiento acústico de forjados de las normas o leyes vigentes en edificios residenciales dando DnTA > 50 dBA a
ruido aéreo y un L´nT,w < 65 dB a ruido de impacto, preservando la intimidad entre vecinos. _
- Se presenta en forma de sistema, recogido en Documento Idoneidad Técnica nº 439 con ensayos in situ y una detallada instalación
que facilita un seguimiento correcto de obra. _
- Debido a su poco espesor, se consiguen altos rendimientos acústicos dejando más altura útil. _
- Su gran flexibilidad permite asumir las instalaciones no siendo necesario utilizar morteros de relleno. _
- Su rápida, fácil y eficaz instalación mejora los tiempos de montaje obteniendo un mayor rendimiento en su colocación
(m2/hora.hombre) _
- Su alta resistencia a la humedad y a la difusión del vapor evita utilizar plásticos protectores típicos en la protección de productos
porosos, ahorrando mano de obra y costes de producción en obra. _
- Su buena conductividad térmica lo hace idóneo en sistemas de calefacción radiante. _
- Su buena elasticidad bajo carga continua en el tiempo es la manifestación de su utilidad, preservando sus propiedades acústicas a lo
largo del tiempo. _
- Es inerte al ataque de microorganismos asegurando su durabilidad.

IMPACTODAN 5
MODO DE EMPLEO
Antes de comenzar la puesta en obra se aconseja consultar el Documento de Idoneidad Técnica nº 439 “Sistema de amortiguamiento
de ruido de impacto IMPACTODAN” _
_
Operaciones previas _
- Antes de comenzar los trabajos, se debe hacer acopio de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, que son: _
_
Equipo de replanteo _
Las instalaciones que vayan a ir por el suelo deberán estar replanteadas y preinstaladas antes de colocar la lámina Impactodan. _
1. Si se opta por instalar antes de la lámina IMPACTODAN los tabiques, estos deberán ir sobre CINTAS DESOLIDARIZADORAS DE
MUROS de polietileno reticular 10 mm de espesor. (Ver DIT 439 figuras 1 y 4) _
2. Si se opta por poner los tabiques sobre el suelo flotante, se deberá colocar un encofrado (regla metálica, tira de poliestireno
expandido, etc) que posteriormente se retire, en la medianera entre distintos usuarios. (Ver DIT 439 figuras 2, 3, 5 y 9) _
_
Equipo de fijaciones _
Se utilizarán CINTA DE SOLAPE de polietileno reticular autoadhesivo de 3 mm de espesor, que sujeten la lámina entre sí y CINTA
DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL de polietileno reticular autoadhesivo de 3 mm de espesor que desolidaricen de forjados, pilares,
instalaciones u otro elemento estructural del mortero y solado. _
_
Colocación de IMPACTODAN _
- Se extenderá el Impactodan a testa en todo el forjado pasando por encima de las instalaciones y fijándose entre sí con banda de
sellado. (Ver DIT 439 figuras 6 y 12) _
- El IMPACTODAN quedará a testa con el encuentro vertical (cerramiento de fachada y pilares) A continuación se colocará la banda
perimetral sujetando la lámina Impactodan a dichos encuentros verticales. La banda perimetral deberá subir suficientemente para que
envuelva totalmente el mortero (10-15 cm) (Ver DIT 439 figuras 7 y 8) _
- La Calefacción puede ser de suelo radiante o de radiadores. _
1. Si es suelo radiante se realizará después de extender el IMPACTODAN en el suelo, siguiendo el método tradicional de este sistema,
aislamiento térmico, conductos y mortero aditivado. Este mortero es el que actuará de suelo flotante. (Ver DIT 439 figura 10) _
2. Si es de calefacción por radiadores se colocarán los conductos protegidos por una capa de mortero (si fuera necesario por no
realizarse la capa de mortero inmediatamente) y se dejarán esperas en las zonas donde vayan a estar situados los radiadores. (Ver DIT
439 figura 11) _
- Se recomienda realizar una prueba de estanqueidad del sistema de calefacción antes de verter el mortero. _
- Forrar la pieza de la bajante por la parte que vaya empotrada en el forjado con CINTA DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL (Ver Manual
de Soluciones de Aislamiento Acústico Ficha AA01) y sellar superior e inferiormente con masilla elástica de muy alta densidad. (Ver DPS
1.2) _
- El IMPACTODAN quedará interrumpido por los tubos de los sanitarios, a continuación se colocará la CINTA DE SOLAPE de manera
que envuelva totalmente el tubo y sujete la lámina IMPACTODAN (Ver DPS 1.2) _
_
NOTA: Los forjados serán como mínimo del tipo unidireccional de bovedilla de 5 cm de capa de compresión, enlucidos por la parte
inferior, o cualquier tipo de forjado que dé similar aislamiento acústico y resistencia mecánica (Ver DPS nº 1.1)

INDICACIONES IMPORTANTES Y RECOMENDACIONES
- Antes de verter el mortero se comprobará que el material de la capa más superficial sea totalmente continuo en toda la superficie,
que este solapado en las paredes verticales, y que envuelva totalmente los pilares y las instalaciones que vayan por el suelo o atraviesen
éste. _
- Se recomienda utilizar IMPACTODAN 10 si la capa de compresión del forjado fuera muy irregular. _
- El mortero flotante debe de ser suficientemente resistente para que no fisure. (Ver DPS nº 1.3) _
- Al llevar los suelos flotantes materiales antihumedad, los tiempos de curado de los morteros son mayores, recomendando pisar el
mortero a partir de los 15-20 días de haberse vertido. _
- En sistemas donde los tabiques están flotantes sobre bandas, debe de enjarjarse la medianera con los tabiques flotantes interiores, de
esta manera se da estabilidad al sistema. (Ver DPS nº 2.1) _
- Los marcos de las puertas no deben perforar totalmente el mortero flotante (Ver DIT 439 figura 13) _
- Si se emplean morteros autonivelantes la lámina IMPACTODAN debe apoyar totalmente en el suelo quedando perfectamente
extendida sin que forme arrugas. _
_
NOTA: Se tendrá en cuenta que este producto forma parte de un sistema de Aislamiento Acústico, por lo que se deberá tener en cuenta
el Catalogo de Soluciones Constructivas de danosa, Puesta en obra de Aislamiento Acústico "Detalles de puntos singulares" (DPS), D.I.T
nº 439, así como el resto de documentación danosa.

IMPACTODAN 5
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN
- Almacenar en lugares cubiertos y ventilados que cumplan con las leyes vigentes en lo que respeta a su almacenamiento. _
- No requiere medidas especiales en su manipulación. _
- Mantener alejado de las llamas y fuentes de calor. _
- El producto es considerado como no peligroso para el transporte (ADR, RID, UN, IATA/ICAO) _
- De acuerdo a las directrices de la CEE sobre etiquetado de sustancias peligrosas (GefStoffV) no requiere etiquetado especial. _
- En todos los casos, deberá tenerse en cuenta las normas de buenas prácticas en Seguridad e Higiene vigentes en el sector de la
construcción. _
- Consultar la ficha de seguridad del producto. _
- Para cualquier aclaración adicional, rogamos consultar con nuestro departamento técnico.

AVISO
La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos o sistemas
Danosa, se basa en los conocimientos adquiridos por danosa hasta el momento actual y siempre y cuando los productos hayan sido
almacenados y utilizados de forma correcta. _
No obstante, el funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de
otros factores fuera del alcance de danosa. Así, la garantía ofrecida pues, se limita a la calidad intrínseca del producto suministrado. _
Danosa se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. _
_
Los valores que aparecen en la ficha técnica son resultados de los ensayos de autocontrol realizados en nuestro laboratorio. Septiembre
2006. _
_
Página web: www.danosa.com E-mail: info@danosa.com Teléfono: 902 42 24 52

ANNEX - FITXA DECRET ECOEFICIÈNCIA
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Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 2.0.5- Maig 2007

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.

PROJECTE BÀSIC

DECRET 21/2006
DADES DE L'EDIFICI:

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

EQUIPAMENT CÍVIC DE LA MAURINA

Situació:
Comarca:

Municipi:

Vallès Occidental

Nova edificació

X

Terrassa

Reconversió d'antiga edificació

Gran rehabilitació
Usuaris

Usuaris
USOS DE
L'EDIFICI:

Centres de l'Administració pública, bancs i oficines

Unifamiliar, núm. Hab:
Plurifamiliar, núm. Hab:
Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències,

Docent (escoles infantils i centres de formació primària,
secundària, universitària i professional)

Habitatge

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

albergs )

Administratiu (centres de l'Administració pública,
bancs,oficines)

191

X

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

AIGUA tots els usos
SANEJAMENT
AIXETES

S
S
S

xarxa de sanejament separada per aigües residuals i pluvials fins arqueta fora propietat o límit més proper
aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q ≤ 12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar
cisternes de vàters amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible
ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

ENERGIA tots els usos
parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, ponts tèrmics inclosos :
Km ≤ 0,70 W/m K (1)(2)
obertures de cobertes i façanes d’espais habitables amb vidres dobles o similar :

S

Km ≤ 3,30 W/m2K (1)(2)

S

obertures de cobertes i façanes orientades a sud-oest (± 900), disposen d’element o tractament a l’exterior o entre els
dos vidres tal que : factor solar de la part envidrada S≤ 35%

S

2

AILLAMENT TÈRMIC

PROTECCIÓ SOLAR

USUARIS DE L'EDIFICI

191

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària
0

≥ 50 l/dia a 60 han de disposar de sistema de
producció d’ACS amb energia solar tèrmica

demanda ACS a 600

382
III

zona climàtica
contribució mínima d’energia solar en
producció d’ACS

l/dia

50%

% (3)

S

l’aportació energètica solar és cobreix amb altres fonts
d’energies renovables

PRODUCCIÓ D’AIGUA
CALENTA SANITÀRIA AMB
ENERGIA SOLAR

no és d’aplicació quan :
cal justificar-ho adequadament a la memòria

en edificis de nova planta per limitacions de la normativa
urbanística que impossibilita la superfície de captació

si per la producció d’ACS s’utilitzen
resistències elèctriques amb efecte Joule; a
qualsevol zona climàtica:

RENTAVAIXELLES

l’edifici no compta amb suficient assolellament

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de
la normativa urbanística
per protecció patrimoni cultural català

N

contribució mínima d’energia solar en
producció d’ACS

S

la zona no té servei de gas canalitzat o
l’aportació energètica és cobreix amb
altres fonts d’energies renovables

70 %

50%

N

% (4)

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta

S

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

PRODUCTES

al menys una família de productes de la distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya
construcció de l’edifici (productes destinats al etiqueta ecològica de la Unió Europea
mateix ús), haurà de disposar d'un dels marca AENOR Medioambiente
següents :
etiqueta ecològica tipus I (UNE-EN ISO 14024/2001)

S

etiqueta ecològica tipus III (UNE 150.025/2005 IN)

RESIDUS. DOMÈSTICS tots els usos
HABITATGES (adaptant-se a preveu un espai fàcilment accessible de
les ordenances municipals) dm3 per separar les fraccions següents:
ALTRES USOS (sense
perjudici d’altres
normatives)

150

les diferents unitats privatives disposen segons
el seu ús un sistema d’emmagatzematge per
separat dels diferents tipus de residu :

envasos lleugers, matèria orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

al'interior de les unitats privatives

Decret 21/2006 - Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Oficina Consultora Tècnica .Col·legi d'Arquitectes de Catalunya . Departament de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya. v 1.1- Agost 2006

ECOEFICIÈNCIA

ECOEFICIÈNCIA

ADOPCIÓ DE CRITERIS AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS
EDIFICIS.
DECRET 21/2006

PROJECTE BÀSIC
(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

PROJECTE

EDIFICIS D’HABITATGES exclusivament
AILLAMENT ACÚSTIC

elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48
dBA
entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

S
S

PROJECTE

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos
PUNTS
en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:

DISSENY DE L'EDIFICI

CONSTRUCCIÓ

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC

MATERIALS

façana ventilada a orientació sud-oest (± 900)

5

coberta ventilada

5

coberta enjardinada

5

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe
entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

5

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

6

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

5

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70
W/m2K ;
Km ≤ 0,63 W/m2K

4

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70
W/m2K ;
Km ≤ 0,56 W/m2K

6

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70
W/m2K ;
Km ≤ 0,49 W/m2K
en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87),
disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen
aïllament a so aeri R de ≥ 28 dBA

S

S

S

8
4

en els edificis d’habitatges, 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

5

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus
d’escumes, etc)

4

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

4

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

5

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

8

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici
enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al
sistema d’enllumenat

7

INSTAL·LACIONS

3

S
18

(1)
(2)

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència
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)

(3)
(4)

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i
el programa ha d'estar correctament instal.lat.
Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat
i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

S

S

a un espai comunitari

1/2

2/2

ANNEX - INFORME LIDER

ANNEX - INFORME CALENER

C. Vallespir 19, Planta 3, 1.1 ; 08173 de Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 576.35.57 Fax 93.576.35.48

www.ambsol.com

UTE Miquel Orriols – Carles Orriols
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Annex Control de Qualitat
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ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL

CICLE DE CONTROL

PER A CADA FASE

INICI DEL
PROGRAM
ESQUEMA BÀSIC
DE CONTROL
A DEL
CONTROL
D’EXECUCIÓ

CONTROL PREVI

CONTROL
D’OPERACIONS
COORDINADES

preparació de cada activitat

CONTROL D’EXECUCIÓ
a realitzar durant l’execució de l’activitat

INSPECCIÓ D’OBRES
EXECUCIÓ D’ASSAIGS
NORMALITZATS

CONTROL DE CONFIRMACIÓ
acceptació de l’activitat d’obra executada

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Document I. Memòria i annexes

Pàgina 2

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Desembre de 2016

ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Control del replanteig

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Disponibilitat dels terrenys
Enllaç amb la vialitat existent
Comprovació en planta de mides d’espais
públics i parcel·lats
Comprovació de les rasants d’espais públics i
accessos a edificis

2 - EXECUCIÓ

Possible existència de serveis afectats
Comprovació dels punts de desguàs del
clavegueram i dels punts de connexió dels
diferents serveis
Compatibilitat amb els sistemes generals
Elements existents per enderrocar o conservar

3 - CONFIRMACIÓ

Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre d’inici
de les obres)
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ DE L’ESPLANADA
FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

1 - PREVI

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Comprovació perfils transversals del terreny
Definició cotes d’esbrossada

Qualitat dels sòls:
- Contingut grava i sorra
- Contingut pedra
- Contingut matèria orgànica
- Esquerdes terreny natural
- Argiles plàstiques perilloses
- Materials plàstics perillosos

Qualitat dels sòls existents

2000 m2 d’esplanada en desmunt o terraplè
de cota roja inferior 0,50 m

1 Granulomètrica per garbellat
1 Límits Atterberg
1 Pròctor modificat
1 Índex CBR
1 Contingut matèria orgànica
1 Assaig pròctor normal
1 Contingut d’humitat higroscòpiga “in
situ”

1500 m3 terraplè o canvi material

1 Pròctor modificat

2000 m3 terraplè o canvi matèria

1 Granulomètrica per garbellat
1 Límits Atteberg
1 Assaig pròctor modificat

5000 m3 terraplè o canvi material

1 Índex CER
1 Contingut matèria orgànica

2000 m2 Tongada o fracció diària

5 Densitat i humitat “in situ”

Definició equips de moviment de terres
Definició cotes d’excavació segons qualitat
dels sòls

Definició préstecs i abocadors

2 - EXECUCIÓ

Qualitat de sòls emprats per a formar
terraplens

Extensió i compactació tongades:
- Gruix
- Refinat
- Localització flonjalls

Compactació

Condicions de drenatge:
- Pendents de l’esplanada
- Drenatge natural - drenatges existents

3 - CONFIRMACIÓ

Fase prèvia capa subbase
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM I DELS CREUAMENTS DE VIAL
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Replanteig en planta i alçat dels conductes

INSPECCIÓ

ASSAIG

Procedència dels materials

Acceptació de la procedència dels materials

UNITAT DE MOSTREIG
( execució)

Replanteig de la correcta distribució dels
encreuaments del vial, arquetes, embornals,
pous de registre, connexions i els altres
elements singulars

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
Com a mínim 1 assaig dels realitzats en el
execució
Dimensions i gruix dels tubs

Acceptació dels equips de maquinària
2 - EXECUCIÓ

Comprovació geomètrica
seguretat de les rases

i

condicions

de

200 ml rasa oberta

5 Mesures d’amplària, de fondària i de
pendent

Anivellament de fons de rasa
Col·locació llits de formigó

Formigó de llits i de protecció

50 m3 de formació col·locat o fracció diària

4 Resistència a compressió
1 Consistència con Abrams

Col·locació de les canonades

Resistència de les canonades

300 ml canonada col·locada i canvi secció

2 Resistència a la flexió transversal

Qualitat de sòls per a reblert de rases

400 m3 Rasa compactada o canvi material
1500 m3 Rasa compactada o canvi material

1 Pròctor modificat
1 Granulometria
1 Límits d’Atteberg
1 Índex CBR
1 Contingut matèria orgànica

Resistència d’elements prefabricats

Cada 25 elements o 1000 ml de col·lector

1 Resistència a compressió,
extracció de testimoni

Compactació de rases

200 M3 Rasa compactada o canvi material

5 Densitats i humitats “In situ”

Execució formigó de protecció
Comprovacions de cota de les canonades
quant vials a rasants, vials i als altres serveis.

Execució pous de registre.
connexions i elements singulars

embornals,

Compactació de rases
Execució dels encreuaments de vial

3 - CONFIRMACIÓ

prèvia

Proves de pressió i estanquitat canonades

Proves estanquitat canonades

Proves de pressió i estanquitat canonades

Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes
robòtics

Inspecció de la xarxa mitjançant sistemes
robòtics

Tota la xarxa

Fase prèvia capa subbase
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ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Acceptació de l’esplanada

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Refinat i compactació de l’esplanada
Comprovació geomètrica dels perfils transversals
(bombat) de l’esplanada

Acceptació de la procedència del material de
subbase

2 - EXECUCIÓ

Comprovació encreuaments de vial

Acceptació de l’esplanada

2000 m2 vial refinat

5 Densitats i humitats “in situ”

De la procedència (préstec, gravera, pedrera)

Acceptació de la procedència del material de
subbase

3 Mostres aleatòries

3 Granulomètrica
3 Equivalent de sorra
3 Límits Atteberg
3 Próctor modificat
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Índex CBR
1 Coeficient de neteja

Extensió de la capa de subbase

Comprovació de la qualitat del material

300 M3 d’aportació de material

1 Equivalent de sorra

1000 M3 d’aportació de material o fracció
diària

1 Pròctor modificat

Humectació i compactació de la capa de subbase

1 Granulometria
1 Límits Atteberg
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Índex CBR
Compactació

3 - CONFIRMACIÓ

300 M3 de subbase compactada o fracció
diària

5 Densitats i humitats “in situ”

Fase prèvia capa base
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ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Replanteig
Acceptació de la procedència d’elements de
vorada

2 - EXECUCIÓ

INSPECCIÓ

Control topogràfic d’execució

Geometria i acabats

Acceptació de la procedència d’elements de
vorada

3 Mostres aleatòries de vorada

3 Resistència a compressió prèvia extracció
d’un tertimoni de  10 cm.
1 Desgast per fregament

3 Mostres aleatòries de rigoles

1 Desgast per fregament
1 Tolerància d’aspecte i forma

500 ml de vorada col·locada

1 Resistència a compressió,
extracció d’un testimoni  10 cm.
1 Desgast per fregament

1000 ml de rigola col·locada

1 Desgast per fregament

300 ml de vorada col·locada o fracció diària

4 Resistència a compressió
1 Consistència con Abrams

Rebuig d’elements de vorada
Control visual de l’alineació i anivellació
Execució de vorades

Execució del formigó de base i protecció

Formigó de base i protecció

prèvia

Execució de juntes

3 - CONFIRMACIÓ

Fase prèvia pavimentació

Les mateixes inspeccions que en 2.5.1. i 2.5.2
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ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS
FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

1 - PREVI

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Comprovació de planta i alçat de la situació de
cada servei a la zona de vorera
Coordinació i ordre d’implantació dels diferents
serveis
Connexions exteriors del diferents serveis
Replanteig d’elements urbans

2 - EXECUCIÓ

Procedència dels materials

Acceptació de la procedència dels materials
específics de cada servei

Comprovació geomètrica rases

Control geomètric

20 m de vial

Homologació timbratges.
Segells de conformitat, certificats de prova
en fàbrica
Amplada i profunditat de rasa

50 m3 Formigó col·locat cada element de
formigó armat (soleres, murs i forjats)

4 Resistència compressió
1 Consistència con Abrams

Disposició en planta i alçat de cada servei
Col·locació de canonades d’aigua i elèctriques

Normalitzats de recepció en obra

Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa
telefònica

Formigó per a la canalització telefònica

Execució d’arquetes i elements singulars

Formigó armat per a arquetes i elements
singulars
Activitat 3 (Resistència elements prefabricats)

3 Resistència compressió prèvia extracció
de testimoni
3 Consistència

Abastament d’aigua en fase prèvia
Execució, rebliment i compactació de rases

Activitat 3 (Qualitat del Reblum, rases,
clavegueram)
Activitat 3 (Compactació rases clavegueram)

Col·locació conductes d’enllumenat
Col·locació punts de llum
Terraplè coronació voreres

3 - CONFIRMACIÓ

Activitat 2 (Moviment de terres i formació de
l’esplanada)

Acceptació de la xarxa telefònica
Proves de mandrinat de les conduccions
telefòniques
Acceptació de les xarxes d’instal·lacions
elèctriques
Específics de recepció de les instal·lacions
d’enllumenat públic
Certificats
d’instal·lacions
elèctriques
(Butlletins de l’instal·lador, autoritzacions
connexió)
Obtenció de certificats de les companyies
concessionàries acreditatius de la correcta
execució
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ACTIVITAT 7 – PAVIMENTACIÓ - 1. BASE DE CALÇADA
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Acceptació de la subbase granular

Refinat de la capa de subbase

Acceptació de la capa de subbase

2000 m2 Vial refinat en capa de subbase

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

Acceptació de la procedència de materials
de base granular

De la procedència (pedrera o instal·lació
d’esmicolament)

Acceptació de la procedència

3 Mostres aleatòries del material

3 Equivalents de sorra
3 Pròctor modificat
3 Granulomètrica
1 Cares de fractura
3 Límits Atteberg
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Índex CBR

Acceptació de la procedència de materials
de base grava-ciment

De la procedència, (instal·lació o producció
d’àrids i de la planta central de fabricació)

Acceptació de la procedència

3 Mostres aleatòries d’àrids

3 Equivalent de sorra
3 Granulomètric
1 Cares de fractura
3 Límits d’Atterberg
1 Qualitat “Los Angeles”
3 Contingut terrós o d’argila

Acceptació del projecte de mescla

Mescla de grava-ciment

3 Pròctor modificat

300 m3 D’aportació de material o fracció
diària

1 Equivalent de sorra dels àrids

1000 m3 D’aportació de material

1 Granulomètrica
1 Límits d’Atterberg dels àrids
1 Pròctor modificat

1500 m3 D’aportació de material

1 Qualitat “Los Angeles”

300 m3 Capa de base compactada o fracció
diària

5 Densitats “in situ”

Acceptació del projecte de mescla o fórmula
de treball grava-ciment
2 - EXECUCIÓ

Extensió de la capa de base

Humectació i compactació de la capa de base

Comprovació de la qualitat del
fracció diària

material o

Compactació de la capa de base

5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats i
humitats “in situ” amb obtenció de dades
a peu d’obra.
Adormiment de la capa de base de grava-ciment
(màxim 2 a 5 h d’acabat)

3 - CONFIRMACIÓ

Resistència a compressió de bases de grava ciment

300 m3 Capa de grava-ciment col·locada

5 Resistència a compressió en provetes
fabricades per motlle

Acceptació de la capa de base ( No necessària
si el paviment definitiu es col·loca
immediatament després de la base i s’hi
prohibeix el trànsit)

2000 m2 de capa de base refinada

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-U
artificials

Acceptació definitiva de vorades i rigoles
abans del paviment definitiu
Acceptació de l’acabat de coronació de
pous, embornals i elements singulars
Refinat definitiu capa de base
Comprovació pendents transversals
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ – 2. FORMIGÓ DE BASE VORAVIES
FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

1 - PREVI

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)

Acceptació de l’esplanada ( Activitat 4)

Anivellació i acabat del formigó

Control geomètric

20m de base de voravia acabada

Gruix de la capa.
Pendent transversal
Cotes referides a la coronació de vorada i a
la coronació de tapes i cèrcols d’arquetes.
Amplada voravia

D’execució del formigó de voravia

50 m3 o fracció diària de formigó col·locat

4 Resistència a compressió

Acceptació de la coronació del terraplè de
voravia
Acceptació de la disposició final de les
arquetes i elements singulars de voravia
(control de cotes superiors)
Definició situació dels escosselles
Definició de les condicions d’execució:
- Dosificació formigó
- Consistència
- Juntes

2 - EXECUCIÓ

1 Consistència
3 - CONFIRMACIÓ

7.2.2. Control geomètric
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIÓ – 3. PAVIMENTS MESCLES ASFÀLTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALLS INICIALS

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Acceptació de la capa de base

7.1.3.

7.1.3.

7.1.3.

Acceptació de la procedència del material de
mescles asfàltiques

Instal·lacions de procedència

Acceptació de la procedència del material de
mescles asfàltiques

3 Mostres aleatòries d’àrids

3 Granulomètrica
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Coeficient de poliment accelerat (capa de
trànsit
1 Forma d’àrids (agulles i “lajas”))
1 Adhesivitat
1 Fiabilitat
1 Equivalent de sorra de la barreja d’àrids
en sec.
1 Marshall
1 Immersió - compressió

Execució dels paviments de mescles asfàltiques
- d’Assecament reg d’imprimació
- Comprovació temperatura mescla
- Gruix
- Control de cotes
- Acabat superficial
- Execució de juntes
- Comprovació punts baixos (situació embornals)
- Regs d’adherència

Execució dels paviments de mescles asfàltiques

1000 Tn de mescla col·locada

1 Granulomètrica (àrids i “filler”)
1 Granulomètrica (barreja àrids)
1 Límits d’Atteberg (mescla àrids)
1 Equivalent sorra (mescla àrids)
1Granulometria (mescla fabricada) després
d’extreure el lligant

500 Tn de mescla col·locada o fracció diària

1 Marshall
3 Provetes
deformació)
2 Contingut

Acceptació del projecte de mescla asfàltica o
fórmula de treball

2 - EXECUCIÓ

Acceptació regs d’imprimació en paviments
de mescles asfàltiques
Acceptació de la maquinària d’estesa i
compactació de mescles asfàltiques

3 - CONFIRMACIÓ

Paviments d’aglomerat asfàltic

Confirmació paviments d’aglomerat

100 m vial acabat

(

densitat,

estabilitat,

5 Testimonis gruix
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ACTIVITAT 1 – EDIFICACIÓ. REPLANTEIG INICIAL DE LES OBRES
5FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Control del replanteig.

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Disponibilitat del solar.
Comprovació en planta de les mides generals.

- EXECUCIÓ

Desviació del clavegueram general de la plaça.
Punt general de referència de l’obra. Cota 0,00.

3 – CONFIRMACIÓ

Signatura Acta de Replanteig de l’edifici .
Ordre d’inici de les obres.
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ACTIVITAT 2 – EDIFICACIÓ. MOVIMENT DE TERRES
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Replanteig general dels eixos de la
fonamentació.

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Disponibilitat del solar, en relació a les obres
de la plaça.

Acceptació dels equips i maquinària
d’excavació.

2 - EXECUCIÓ

Comprovació de la geometria i condicions de
seguretat de rases i pous de fonamentació.

El conjunt de rases i pous, per sectors de
treball.

Anivellament de fons de rases i pous.

Mides d’amplària i de fondària.

Qualitat de terres excavades.

Seguretat de l’entorn de la zona d’excavació.

3 - CONFIRMACIÓ

Correcte transport de terres excavades amb lona
antipols.

Cada vehicle de transport.

Vehicles sense fang.

Cada vehicle.
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ACTIVITAT 3 – EDIFICACIÓ. FONAMENTACIÓ
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Control del replanteig

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Fons de rases i pous.

Muntatge d’armadures.

2 - EXECUCIÓ

Comprovació de gruix de formigó de neteja.

Comprovació armat

Comprovació formigó

Assaig de formigó fresc en laboratori.

Per a cada jornada de treball.

Assaig de resistència (sèries de 4 provetes).
Determinació Con d’Abrams

3 - CONFIRMACIÓ

Platines d’esfera d’estructura metàl·lica.

Comprovació d’albarans del ferro i formigó.

Cada vehicle.

Control de resultats de l’assaig de formigó
fresc en laboratori.

Cada formigonera.
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ACTIVITAT 4 – EDIFICACIÓ. ESTRUCTURA
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

2 - EXECUCIÓ

TREBALL INICIAL
Replanteig inicial de l’estructura en planta
inferior.

INSPECCIÓ
Concordança entre
fonamentació.

plànols

ASSAIG
d’estructura

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

i

Comprovació armat

Comprovació formigó

Assaig de formigó fresc en laboratori.

Per a cada jornada de treball , amb una
superfície màxima de 100 m2.

Assaig de resistència (sèries de 4 provetes)

Determinació Con d’Abrams

3 - CONFIRMACIÓ

Platines d’espera d’estructura metàl·lica.

Comprovació d’albarans de ferro armat.

Cada vehicle.

Comprovació d’albarans del formigó fresc.

Cada formigonera.

Control de resultats de l’assaig de formigó
fresc en laboratori.
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ACTIVITAT 5 – EDIFICACIÓ. COBERTA
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

2 - EXECUCIÓ

TREBALL INICIAL

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Replanteig de punts de desguàs.

Formació de pendents.

Control documental dels fabricants.

Tota la superfície de coberta.

Segons norma NBE-QB-90
Aïllaments.

Impermeabilització.

3 - CONFIRMACIÓ

Prova d’estanqueïtat de 48 hores

Confirmació entre el material de mostra i el
subministrament.

Comprovació d’inexistència de filtracions
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ACTIVITAT 6 – EDIFICACIÓ. TANCAMENTS I DIVISÒRIES FIXES
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Replanteig per planta.

INSPECCIÓ

ASSAIG

Comprovació de cotes.

2 - EXECUCIÓ

Materials segons projecte.

3 - CONFIRMACIÓ

Certificats d’homologació del fabricant.

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Tota la planta, cada planta.

Control documental del fabricant.

Tota la planta, cada planta.

Control de documentació.

Tota la planta, cada planta.

Homologació d’instal·lador.

Pas d’instal·lacions.
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ACTIVITAT 7 – EDIFICACIÓ. IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Replanteig per planta.

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Comprovació de mostres.

Control documental

Tota la planta, cada planta.

2 - EXECUCIÓ

Qualitat del material, segons projecte.

Gruix aïllaments

Tota la planta, cada planta.

3 - CONFIRMACIÓ

Certificats d’homologació del fabricant.

Garantia del fabricant.

Qualificació de l’instal·lador.

Compliment del CTE.

Pas d’instal·lacions.
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ACTIVITAT 8 – EDIFICACIÓ. REVESTIMENTS
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Replanteig per planta.

INSPECCIÓ
Comprovació de mostres de material.

ASSAIG
Control de documentació.

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Tota la planta, cada planta.

2 - EXECUCIÓ

Qualitat del material, segons projecte.

Tota la planta, cada planta.

3 - CONFIRMACIÓ

Certificats d’homologació del fabricant.

Garantia documental del fabricant.

Qualificació de l’instal·lador.

Compliment del CTE.

Qualitat d’acabat.
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ACTIVITAT 9 – EDIFICACIÓ. PAVIMENTS
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Replanteig per planta.

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

Comprovació de mostres de material.

Tota la planta, cada planta.

Entregues i remats.

Tota la planta, cada planta.

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Comprovació de nivells per planta

2 - EXECUCIÓ

Morter de base.

Anivellacions.

3 - CONFIRMACIÓ

Certificats d’homologació del fabricant.

Qualitat d’acabat.

Regularitat de la superfície

Garantia documental del fabricant.

Compliment del CTE.
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ACTIVITAT 10 – EDIFICACIÓ. TANCAMENTS LLEUGERS
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

2 - EXECUCIÓ

TREBALL INICIAL
Replanteig per planta.

INSPECCIÓ

ASSAIG

Comprovació de cotes.

Materials, segons projecte.

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Tota la planta, cada planta.

Control documental del fabricant.

Tota la planta, cada planta.

Absència d’entrada d’aigua

Tota la planta, cada planta.

Gruixos i qualitat

3 - CONFIRMACIÓ

Certificats d’homologació del fabricant.
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ACTIVITAT 11 – EDIFICACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

2 - EXECUCIÓ

TREBALL INICIAL

INSPECCIÓ

Replanteig en planta i alçat dels conductes.

Acceptació del material.

Comprovació geomètrica dels conductes.

Comprovació de pendents en xarxa horitzontal.

3 - CONFIRMACIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG
Tota la xarxa.

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
Dimensions i gruix dels tubs.

Tota la xarxa.

Circulació d’aigua i estanquitat.

Control de la documentació i homologació del
material.
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ACTIVITAT 12 – EDIFICACIÓ. INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Replanteig.

2 - EXECUCIÓ

3 - CONFIRMACIÓ

Qualificació personal instal·lador.

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

Equips a instal·lar.

Tot l’equipament.

Instal·lació, segons instruccions del fabricant.

Tot l’equipament.

Posta en marxa i correcte funcionament.

Instruccions d’ús i manteniment.

Comprovació, segons el fabricant.

Tot l’equipament.

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
Documentació.

Certificat i garantia del fabricant.

Contracte de manteniment.
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ACTIVITAT 13 – EDIFICACIÓ. INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Replanteig.

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

Descripció dels materials.

Tota la planta, cada planta.

2 – EXECUCIÓ

Instal·lació, segons instruccions del fabricant.

Tot l’equipament.

3 – CONFIRMACIÓ

Posta en marxa i comprovació circuïts d’aigua.

Correcte funcionament i estanquitat.

Posta en servei equips sanitaris..

Sense pèrdues d’aigua i proves de pressió.

Instruccions d’ús i manteniment.

Comprovació de temperatures d’aigua de
servei

Comprovació de totes les vàlvules i aixetes

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
Documentació.

Certificat i garantia del fabricant.
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ACTIVITAT 14 – EDIFICACIÓ. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, D’ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

TREBALL INICIAL
Replanteig amb cada industrial

INSPECCIÓ

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

Descripció dels materials.

Tota la planta, cada planta.

2 - EXECUCIÓ

Instal·lació, segons instruccions del fabricant.

Tot l’equipament.

3 - CONFIRMACIÓ

Posta en marxa i comprovació circuïts.

Correcte funcionament .

Posta en servei equips

Verificació de xarxa de línia de terra

Instruccions d’ús i manteniment.

Comprovació d’equips de comandament i
control

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR
Documentació.

Certificat i garantia del fabricant de cada
equipament

Enllumenat d’emergència
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ACTIVITAT 15 – EDIFICACIÓ. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, D’ENLLUMENAT I TELECOMUNICACIONS
FASE DE CONTROL
1 - PREVI

2 - EXECUCIÓ

TREBALL INICIAL
Replanteig d’obra civil.

INSPECCIÓ
Recepció dels materials i equips.

Condicions de treball i seguretat.

ASSAIG
Control documental.

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR

Cada equipament per separat.

Cada equipament per separat.

Muntatge per personal homologat i especialitzat.

3 - CONFIRMACIÓ

Posta en marxa i comprovació de correcte
funcionament.

Cada equipament per separat.

Control documental.
Certificat instal·lador.
Certificat fabricant.

Instruccions d’ús i manteniment.
Contracte manteniment.
Parada d’emergència.

Comunicació amb l’exterior.
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CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL

INSPECCIÓ
CONTROL PREVI

FORMACIÓ DE L’ESPLANADA

ASSAIG

CLAVEGUERAM I CREUAMENTS DE VIALS

INSPECCIÓ

ACTIVITATS

CONTROL D’EXECUCIÓ

SUBBASE GRANULAR

ASSAIG
PER A CADA ACTIVITAT

VORADES I RIGOLES

INSPECCIÓ
CONTROL D’ACCEPTACIÓ

ZONES D’IMPLANTACIÓ DE SERVEIS

ASS

PAVIMENTACIÓ
ACABATS

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Document I. Memòria i annexes

Pàgina 27

UTE Miquel Orriols – Carles Orriols

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels c. Felip II i Franc Comtat, en el marc d’actuació del Pla de Barris de La Maurina Ajuntament de Terrassa

12. INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Desembre de 2016

Annex Instruccions d’ús i manteniment
Introducció
El manual d’instruccions d’ús i manteniment és un document que es redacta i elabora en el decurs de
l’obra, per tal de conformar un conjunt d’indicacions, recomanacions i normes d’ús per a un correcte
funcionament i tasques de manteniment dels diferents elements i components que possibiliten el conjunt
de l’obra.
Composició del manual
 El manual estarà integrat per les recomanacions dels diferents fabricants de materials i components,

pel que fa a les instruccions de neteja, manteniment i reposició.
 Un segon component del manual seran les normes d’obligat compliment, pel que fa a equips i

instal·lacions d’ús públic o privat. Alguns equips estan obligats a disposar d’un contracte extern de
manteniment amb llurs protocols, tals com:
- Ascensors.
- Equips de climatització.
- Equips elèctrics.
- Enllumenats públics.
 Altres equips no tenen un obligat manteniment segons normativa, però, caldrà fixar unes

recomanacions mínimes de revisió i manteniment.
 Altres elements no necessiten un manteniment específic, però sí recomanacions de neteja i

tractament superficial, d’acord amb la pròpia naturalesa del material de base.
Documentació externa
El manual comptarà amb l’aportació de tota la documentació que aporten els diferents fabricants de
materials i equips, especialment els que comportin instruccions de manteniment periòdic i obligatori.
Lliurament del manual
 Al finalitzar l’obra, la Direcció facultativa lliurarà, juntament amb el certificat de final d’obra, el

document del Manual d’Instruccions d’Ús i Manteniment a la propietat, per tal de seguir les
instruccions i recomanacions allí indicades.
 Fins a aquell moment serà obligació del contractista i llurs industrials associats fer-ne un bon

manteniment i correcte ús, fins al lliurament a la propietat.

Document I. Memòria i annexes

Pàgina 1

UTE Miquel Orriols – Carles Orriols

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels c. Felip II i Franc Comtat, en el marc d’actuació del Pla de Barris de La Maurina Ajuntament de Terrassa

13. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Desembre de 2016

Annex estudi de seguretat i salut
Índex de documents

1. MEMÒRIA ............................................................................................................................................... 02
2. RESUM DE NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ EN LA PREVENCIÓ.............................................................. 10
3. AMIDAMENTS I PRESSUPOST .................................................................................................................. 12
4. PLEC DE CONDICIONS.............................................................................................................................. 16
5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I PLÀNOLS .................................................................................................... 20

Document I. Memòria i annexes

Pàgina 1

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

1. MEMÒRIA
A)

OBJECTIU DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

B)

DADES DEL PROJECTE D'OBRA I LA SEVA LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA

C)

UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L'OBRA
C.1.

Urbanització i millora urbana

C.2.

Nou Edifici

D) RISCS DE LA REALITZACIÓ DE L'OBRA
D.U. Urbanització
D.U1. Enderrocs. Moviment de terres
D.U2. Estructures. Ram de paleta
D.U3. Pavimentacions
D.U4. Clavegueram
D.U5. Xarxes de serveis i instal·lacions
D.U6. Mobiliari urbà, Acabats i Jardineria
D.E. Edificació
D.E1. Enderrocs. Moviment de terres
D.E2. Fonamentació i Estructures
D.E3. Clavegueram i serveis
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A. OBJECTIU DE L’ESTUDI DE SEGURETAT
El present Estudi de Seguretat i Salut (ESS) en el treball de construcció, es realitza per tal de donar
compliment al RD.1627/1997 de 24 d'octubre. BOE.25.10.97. i estableix durant el període de construcció de
l'obra de referència, les previsions pel que fa a la prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals,
així com els derivats dels treballs d'arranjament, conservació i manteniment i les instal·lacions preceptives
d'higiene i benestar dels treballadors.
Aquest ESS, justifica el punt de la Memòria del projecte bàsic, en el seu Annex número 13, que el planteja
com un document complementari i independent d’aquell.
L’ESS, serà indispensable en la tramitació dels visats col·legials i l’expedient de llicència municipal d’obres
(art. 17.1. RD).
L’ESS, servirà de base per a que els diferents contractistes i subcontractistes elaborin el corresponent Pla de
Seguretat, així com perquè adoptin aquelles mesures que creguin més convenients per a desenvolupament
de l’obra amb tota seguretat i condicions. En cap cas podrà suposar el Pla, una reducció dels nivells de
seguretat proposats en aquest ESS (art. 7.1. RD). El contractista podrà proposar tots els canvis i
modificacions de les especificacions i mesures de protecció del present ESS, que suposin una millora de les
condicions de seguretat i salut de l'obra. Aquelles hauran de comptar amb l'autorització del Coordinador de
Seguretat.
Recursos preventius.
L’empresa constructora, en aplicació de RD. 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifica parcialment el
Reglament dels Serveis de Prevenció i el RD. 1627/97, designarà els recursos preventius en el àmbit de
l’obra de la urbanització i de l’edifici, amb les obligacions i competències previstes reglamentàriament.

D.E4. Ram de Paleta
D.E5. Instal·lacions i serveis
D.E6. Acabats
E)

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

F)

HIGIENE i BENESTAR DEL PERSONAL.

G) FITXA TÈCNICA i TRUCADES PER TELÈFON EN CAS D'ACCIDENT
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B. DADES DEL PROJECTE i LA SEVA LOCALITZACIÓ
El projecte complert preveu un conjunt d’obra amb les següents dades generals:

Emplaçament
Promotor
Autors del projecte

B.2.1. Urbanització i millora urbana.
El conjunt de l’actuació es concreta l’afectació de les següents superfícies:

B.1. DADES GENERALS

Obra

Desembre de 2016

Conjunt integral de treballs, moviment de terres, xarxes de serveis públics,
clavegueram, obres i pavimentacions de tota mena, per executar la millora
urbana de la plaça de la Maurina i carrers Felip II i Franc Comptat, juntament amb
un nou edifici destinat a equipament públic, dintre del Pla de Barris (Llei 2/2004,
de 4 de juny), a Terrassa.
Al barri de La Maurina, a Terrassa, en la intersecció que ocasionen els carrers
Felip II, Franc Comptat i Orà, a l’oest de Terrassa.
Ajuntament de Terrassa
La UTE formada per:
Miquel Orriols i Mas
Arquitecte. col·legiat 12668-3
Carles Orriols i Caba
Arquitecte. col·legiat 44.228-3
Avd. del Garraf, 5. 3r.
08800. Vilanova i la Geltrú
NIF. U.65353120

Sistema viari
Espais lliures
Equipament, centre cívic
Total

8.494,05 m2
4.127,39 m2
927,59 m2
13.549,03 m2

Preveu els següents capítols d’obra:
 Enderrocs, majoritàriament amb mitjans mecànics, inclosa la retirada de runa de tota mena de

paviments i vialitat, mobiliari urbà obsolet i altres elements no reutilitzables. Inclou la retirada i trasllat a
abocadors controlats de terres i runes de tota mena sobrants.
 Obres de vialitat, incloent en les mateixes, el moviment de terres, les d’explanació, afermat i

pavimentació de calçades, construcció de murs de contenció, encintat de voreres, vorades, rigoles,
escossells, guals i obra civil amb excavacions de rases de tota mena per a les xarxes de serveis que hagin
de construir-se o millorar en el subsòl de la via pública per a serveis diversos.
 Obres de sanejament, que comprendran la desviació d’un col·lector d’aigües residuals actualment en

servei, conductes, pous de registre, escomeses, coladors i embornals per a aigües pluvials, així com
l’obra civil complementària.

Carrer Major, 33. 2n.
08870. Sitges

 Subministrament d’aigua, en el que s’inclouran la complerta substitució de la xarxa actual,
majoritàriament de fibrociment, per una de fosa, amb millora de les escomeses particulars, de xarxa de
reg i d’hidrants contra incendis. L’enderroc i manipulació de l’actual xarxa d’aigua amb tub de
fibrociment i llurs accessoris, haurà de manipular-se com un residu especial, d’acord amb la normativa
específica, per aquest tipus de material. Tot el procés quedarà degudament documentat i certificat.

Pressupost d'Execució
Material del projecte (PEM)

2.087.681,69 €

 Subministrament d’energia elèctrica, incloses conducció i distribució subterrània.

Pressupost de Seguretat i
Salut

64.573,38 €. Suposa el 3,09 % sobre el PEM

Termini d'execució de les
obres

Dotze mesos (un any)

Forma de contractació

Una sola empresa principal, amb possibilitat de subcontractar parts de l'obra.

 Jardineria i arbrat en parcs, jardins i vies públiques.

Personal previst

30 operaris per al conjunt de l'obra en moments punta (inclosos tots els oficis).

 Mobiliari urbà, amb retolacions, bancs, papereres, jocs infantils, etc.

Autor de l'ESS

Josep Orriols i Mas
Aparellador col. núm. 4344

 Enllumenat públic, amb soterrament de línies i nous punts de llum.
 Execució de les xarxes de telecomunicacions, especialment telefonia i fibra òptica.
 Subministrament de gas natural, no preveu cap actuació llevat de la recol·locació de les portelles de

registre
 Senyalització viària, senyalització de tràfic vertical i horitzontal.

B.2. TIPOLOGIA DE L'OBRA

B.2.2. Nou edifici d’Equipament Cívic.

Es tracta del conjunt d’obres per a l’execució complerta del projecte que preveu la millora urbana de
diversos carrers i espais públics així com la construcció complerta d’un nou edifici destinat a equipament
públic. Malgrat formar un únic projecte, la tipologia de les obres conformen dues parts diferenciades amb
característiques diferents, riscs i mesures preventives diferents, tot i que en bona part també compartiran
elements de seguretat, higiene i salut laboral.

El nou edifici consta de tres plantes, amb la superfície construïda:
Planta inferior
Planta intermitja
Planta superior
Total

485,40 m2
361,30 m2
262,50 m2
1.109,20 m2

Per aquest motiu, el present ESS tindrà una part comuna a ambdues parts d’obra i una descripció específica
de riscs i llurs mesures de seguretat en cada de les parts:

Preveu els següents capítols d’obra:

1. U. Procés complert d’urbanització i millora urbana
2. E. Construcció complerta de l’edifici d’Equipament Cívic

 Fonamentacions i murs de contenció, amb formigó armat, encofrats, ferralla, etc.
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 Enderrocs i excavacions, de desmunts i fonamentacions, amb retirada de terres i runes sobrants.
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 Estructura, amb formigó armat i perfils laminats.

Desembre de 2016

C. UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN L’OBRA

 Obres d’acabat en general, amb tancaments i divisòries, paviments, revestiments, etc.

 Ascensor.

Les unitats constructives que composen l'obra, en els dos principals aspectes: urbanització i edificació, son
les seguidament indicades als efectes del present ESS, i d'acord amb el capítol D de la Memòria d’aquest
ESS es farà la descripció de riscos i mesures preventives.

B.3. ACCÉS i CIRCULACIÓ A L'OBRA

C.1. Urbanització i millora urbana

 Serveis, amb aigua, electricitat, climatització, telecomunicacions, etc.

Es tracta d’un barri totalment construït i consolidat, amb activitat de proximitat, amb habitatge i comerç,
amb circulació de vehicles i vianants. Aquesta mobilitat i presencia de veïnat planteja el principal problema
de seguretat

1.01. Enderrocs i Moviment de terres

Donades les característiques i extensió de l’obra, no es plantejarà el tancament de tot el perímetre del
conjunt, i si les zones específiques de treball o potencialment perilloses. Altrament es retolarà
adequadament per avisar de l’existència d’obres i maquinaria treballant.

1.04. Clavegueram

Únicament es proposarà un primer recinte tancat i protegit adequadament de la zona de vestidors,
oficines, serveis sanitaris, etc. i un segon recinte destinat a magatzem de materials d’obra. Aquestes zones
reservades estaran situades fora de possibles escorreries d’aigua en cas de forta pluja.

1.02. Estructures i Ram de paleta
1.03. Pavimentacions
1.05. Xarxes de serveis i instal·lacions
1.06. Mobiliari urbà, acabats i jardineria
C.2. Nou Edifici
2.01. Enderrocs i excavacions (moviment de terres)

Malgrat tot l’empresa contractista, controlarà en la mesura del possible l'accés a l'obra de tal forma, que
únicament les persones autoritzades i amb les proteccions personals que siguin obligatòries, puguin
accedir-hi.

2.02. Fonamentació i estructura

Seran especialment sensibles les zones situades al costat dels carrers ja urbanitzats per la qual cosa es
planteja el tancament parcial d’aquests sectors. L’ESS fa una previsió per a la ubicació de les instal·lacions
provisionals d’obra, casetes, etc. però serà el contractista que en el seu Pla de Seguretat específic plantegi,
amb la supervisió dels Serveis tècnics municipals si s’escau, la ubicació definitiva d’aquestes instal·lacions
que podran variar de posició en el decurs de l’obra.

2.05. Instal·lacions i serveis

L'accés estarà controlat i amb vigilància permanent en horari laboral, fora d'aquest horari, l'obra restarà
tancada a tothom.
L’obra disposarà dels accessos per a vehicles i maquinaria degudament senyalitzats i independents dels
vianants (visites) i personal laboral a peu, que podran modificar-se en funció de les diferents fases
d’execució de l’obra. Serà molt important i la base d’un bon procés constructiu de la nova vialitat, que els
accessos i circulacions de tota mena, vehicles i vianants, càrrega i descàrrega, especialment als habitatges i
comerços, quedin garantits i segurs, minimitzant les molèsties al màxim. La vida del barri ha de alterar-se el
mínim possible, per la qual cosa el contractista adoptarà totes les mesures de prevenció, senyalització,
passeres, guals, tanques i abalisaments que facin possible la convivència amb l’obra.
Es col·locarà a les entrades i al llarg de tot el perímetre i de forma regular, el senyal de prohibit el pas a
l'obra, a tota persona i/o vehicle no autoritzat, així com la resta de senyalització de perill.
B.4. SERVEIS EXISTENTS
El sector està urbanitzat amb tots els serveis existents, malgrat ara es tracta de millorar i ampliar. Aquest
fet obligarà a un total coordinació entre les diferents companyies de serveis i adoptar totes les mesures
preventives en la manipulació de les existents, especialment el gas i la electricitat en totes les formes.
De tot plegat, abans del inici dels treballs en cada tram o sector, es farà un replanteig conjunt amb
l'empresa constructora, la Direcció Facultativa i representants de les diverses companyies possiblement
afectades: aigua, gas, electricitat, telèfon, enllumenat públic, etc. per preveure qualsevol incidència.
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2.03. Clavegueram i serveis
2.04. Ram de paleta
2.06. Acabats

D. RISCS i MESURES DE PREVENCIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’OBRA
Els riscs de la realització de l'obra, s'ha agrupat en els següents capítols:
D. U. URBANITZACIÓ
D. U1. Enderrocs i Moviments de terres
RISCS

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Esllavissada de terres

Tancament de la zona
d’excavació
Eliminar terres de les vores

Baranes de protecció

Cinturó de seguretat i arnès

Reforç de terrenys solts

Roba de treball

Despreniment de terres

Provisió a 2 m excavació

Casc

Esfondraments

Realitzar els talussos
adequats
Revisió estat de cables i
endolls
Desviar corrents d’aigua.
Drenatges
Humitejar freqüentment

Cintes de delimitació de
talls
No treballar sota fronts
verticals
Proteccions elèctriques
segons REBT
Bombes de drenatge

Contactes elèctrics
Inundacions
Ambient polsós
Explosions i incendis de
màquines
Atropellaments, col·lisions,
bolcades

Graves en zones de
circulació
Inspeccions freqüents de la Extintors de pols seca
maquinària
Definir zones de circulació Senyals òptic -acústics

Cinturó antivibrador
Guants de cuir especials
Vestit i botes d’aigua
Careta antipols
Ulleres de seguretat
Calçat de seguretat
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D.U2. Estructures i Ram de Paleta

D.U4. Clavegueram

RISCS

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Caigudes al mateix i
diferent nivell

Zones de treball a diferent
nivell protegides

Baranes de protecció i
xarxes

Cinturó de seguretat i arnès

Caigudes al buit

Forats protegits i/o
senyalitzats
Protecció de buits

Baranes de protecció de forats Roba de treball
Xarxes i tapat de forats

Casc

Utilitzar equips de treball
adequats
Instal·lació elèctrica segons
REBT
Prohibició de carregar més de
30 Kg.
Il·luminació suficient de la
zona de treball
Utilització correcte de EPI’s
Ordre i neteja general

Utilització adequada del
morter i formigó
Maquinària amb doble
protecció
Ús de grua i carretó

Guants de cuir i loneta

Focus de llum de treball

Guants antitalls

Caiguda i cops d’objectes
Dermatitis per contactes amb
ciment
Contactes elèctrics
Sobreesforços
Lesions i talls a peus i mans
Projecció de partícules als ulls
Fractures, distensions i
luxacions

Desembre de 2016

Calçat de seguretat
Faixes i canelleres

Carcassa de protecció
Ulleres de seguretat
Passeres de tres taulons com a Calçat de seguretat
mínim

.

RISCS

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Caigudes al buit

Instal·lació de xarxes i
baranes
Acotar les zones de treball

Cinturó de seguretat i arnès

Soterrament i col·lapse de
rases
Caiguda d’objectes

Estudi previ del terreny i
fondària
Material paletitzat i lligat

Baranes de protecció i
xarxes
Baranes de protecció de
forats
Cintes de delimitació de
talls
Forats protegits amb tapa
fixa
Plataformes de càrrega i
descàrrega
Maquinària amb doble
protecció
Protecció d’esperes de
ferralla
Carcassa de protecció
Passeres de tres taulons
com a mínim

Calçat de seguretat

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Aplanaments

No apilar dos palets junts
superposats
Contactes elèctrics
Revisió estat de cables i
endolls
Lesions i talls a peus i mans Senyalització de la zona de
treball
Projecció de partícules
Revisió diària d’encofrats i
estacaments
Fractures, distensions i
Ordre i neteja general
luxacions

RISCS

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

RISCS

MESURES PREVENTIVES

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Impactes contra objectes

Zones de treball a diferent
nivell protegides
Acotar zones de treball

Baranes de protecció i
xarxes
Acotar zones d’aplec de
materials
Xarxes i baranes de
protecció
Estintolaments

Cinturó de seguretat i arnès

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Caigudes al buit

Zones de treball a diferent
nivell protegides
Acotar zones de treball

Maquinària amb doble
protecció
Ús de grua i carretó

Guants de cuir

Protecció de pas sota
càrregues
Aplanaments
Precaució al treballar al
costat de talussos
Contactes elèctrics
Instal·lació elèctrica segons
REBT
Sobreesforços
Prohibició de carregar més
de 30 Kg.
Lesions i talls a peus i mans Senyalització de la zona de
treball
Projecció de partícules als
Revisió de maquinària de
ulls
tall
Cremades per asfalt calent Transport adequat
Fractures, distensions i
Ordre i neteja general
luxacions
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Calçat de seguretat i casc
Casc

Guants antitalls
Ulleres de seguretat

D.U5. Xarxes de Serveis i Instal·lacions

D.U3. Pavimentacions

Caiguda i cops d’objectes

Roba de treball

Roba de treball
Casc
Vestit i botes d’aigua

Faixes i canelleres

Protecció de les esperes de Guants antitalls
ferralla
Carcassa de protecció
Ulleres de seguretat
Vestuari adequat
Passeres de tres taulons
com a mínim

Guants i calçat adequat
Calçat de seguretat

Baranes de protecció,
xarxes i plataformes.
Baranes de protecció,
xarxes i plataformes.
Caiguda i cops d’objectes
Protecció de pas sota
Xarxes i baranes de
càrregues
protecció
Cremades, explosions,
Magatzems de materials,
Extintors, ventilacions i
incendis
adequats
senyalitzacions correctes
Contactes elèctrics
Instal·lació elèctrica segons Maquinària amb doble
REBT
protecció
Sobreesforços
Prohibició de carregar més Ús de grua i carretó
de 30 Kg.
Lesions i talls a peus i mans Senyalització de la zona de Focus i llums de treball
treball
Projecció de partícules als
Revisió de maquinària de
Carcassa de protecció
ulls
tall
Relatius a les soldadures
Utilització de material
Equips complerts de
adequat
soldadura

Cinturó de seguretat i arnès
Cinturó de seguretat i arnès
Casc
Davantals i guants de cuir
Guants de cuir
Faixes i canelleres
Guants antitalls
Ulleres de seguretat
Roba de treball i pantalles
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D.U6. Mobiliari Urbà i Jardineria
RISCS

MESURES PREVENTIVES

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Afeccions reumàtiques

Zones de treball a diferent
nivell protegides
Lloc de treball sec i ventilat

Caiguda i cops d’objectes
Malalties de la pell
Contactes elèctrics
Sobreesforços
Intoxicació per adobs
Projecció de partícules als
ulls
Malalties respiratòries
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D. E2. Fonamentació i Estructura
PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Baranes de protecció,
xarxes i plataformes.
Senyalització del lloc de
treball
Protecció de pas sota
Xarxes i baranes de
càrregues
protecció
Ús adequat del EPI’s
Envasos dels materials
adequats
Instal·lació elèctrica segons Maquinària amb doble
REBT
protecció
Prohibició de carregar més Ús de grua i carretó
de 30 Kg.
Ventilació suficient
Recipients i envasos
específics
Revisió de maquinària de
Carcassa de protecció
tall
Ús adequat dels EPI’s
Ventilació suficient

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

RISCS

Cinturó de seguretat i arnès

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Caiguda i cops d’objectes

Roba de treball adequada
Casc
Guants de cuir i/o goma,
mascaretes
Guants de cuir
Faixes i canelleres
Guants i mascaretes de
seguretat
Ulleres de seguretat
Mascaretes amb filtre

MESURES PREVENTIVES

Zones de treball a diferent
nivell protegides
Protecció de pas sota
càrregues
Aplanaments
Precaució al treballar al
costat de talussos
Contactes elèctrics
Instal·lació elèctrica segons
REBT
Sobreesforços
Prohibició de carregar més
de 30 Kg.
Lesions i talls a peus i mans Senyalització de la zona de
treball
Projecció de partícules als
Revisió de maquinària de
ulls
tall
Cremades per asfalt calent Transport adequat
Fractures, distensions i
Ordre i neteja general
luxacions

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Baranes de protecció i
xarxes
Xarxes i baranes de
protecció
Estintolaments

Cinturó de seguretat i arnès

Maquinària amb doble
protecció
Ús de grua i carretó

Guants de cuir

Casc
Vestit i botes d’aigua

Faixes i canelleres

Protecció de les esperes de Guants antitalls
ferralla
Carcassa de protecció
Ulleres de seguretat
Vestuari adequat
Passeres de tres taulons
com a mínim

Guants i calçat adequat
Calçat de seguretat

D. E. EDIFICACIÓ
D. E3. Clavegueram i serveis

D. E1. Enderrocs i Moviments de Terres
RISCS

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

RISCS

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Esllavissada de terres

Tancament de la zona
d’excavació
Eliminar terres de les vores

Baranes de protecció

Cinturó de seguretat i arnès
Roba de treball

Instal·lació de xarxes i
baranes
Acotar les zones de treball

Despreniment de terres

Provisió a 2 m excavació

Casc

Esfondraments

Realitzar els talussos
adequats
Revisió estat de cables i
endolls
Desviar corrents d’aigua.
Drenatges
Humitejar freqüentment

Cintes de delimitació de
talls
No treballar sota fronts
verticals
Proteccions elèctriques
segons REBT
Bombes de drenatge

Cinturó antivibrador

Soterrament i col·lapse de
rases
Caiguda d’objectes

Estudi previ del terreny i
fondària
Material paletitzat i lligat

Guants de cuir

Aplanaments

Baranes de protecció i
xarxes
Baranes de protecció de
forats
Cintes de delimitació de
talls
Forats protegits amb tapa
fixa
Plataformes de càrrega i
descàrrega
Maquinària amb doble
protecció
Ús de grua i carretó

Cinturó de seguretat i arnès

Reforç de terrenys solts

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Caigudes al buit

Protecció d’esperes de
ferralla
Carcassa de protecció

Guants antitalls

Passeres de tres taulons
com a mínim

Calçat de seguretat

Contactes elèctrics
Inundacions
Ambient polsós
Explosions i incendis de
màquines
Atropellaments, col·lisions,
bolcades

Document I. Memòria i annexes

Graves en zones de
circulació
Inspeccions freqüents de la Extintors de pols seca
maquinària
Definir zones de circulació Senyals òptic-acústics

Vestit i botes d’aigua
Careta antipols
Ulleres de seguretat
Calçat de seguretat

No apilar dos palets junts
superposats
Contactes elèctrics
Revisió estat de cables i
endolls
Sobreesforços
Prohibició de carregar més
de 30 Kg.
Lesions i talls a peus i mans Senyalització de la zona de
treball
Projecció de partícules
Revisió diària d’encofrats i
estacaments
Fractures, distensions i
Ordre i neteja general
luxacions

Roba de treball
Calçat de seguretat i casc
Casc

Ulleres de seguretat
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D. E4. Ram de paleta

Desembre de 2016

D. E6. Acabats

RISCS

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

RISCS

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Caigudes al buit

Zones de treball a diferent
nivell protegides
Forats protegits i/o
senyalitzats
Protecció de buits

Baranes de protecció i
xarxes
Baranes de protecció de
forats
Xarxes i tapat de forats

Cinturó de seguretat i arnès

Zones de treball a diferent
nivell protegides
Acotar zones de treball

Casc

Caiguda i cops d’objectes

Utilització adequada del
morter i formigó
Maquinària amb doble
protecció
Ús de grua i carretó

Guants de cuir

Baranes de protecció i
xarxes
Acotar zones d’aplec de
materials
Xarxes i baranes de
protecció
Estintolaments

Cinturó de seguretat i arnès

Roba de treball

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Impactes contra objectes

Maquinària amb doble
protecció
Ús de grua i carretó

Guants de cuir

Focus de llum de treball

Guants antitalls

Carcassa de protecció

Ulleres de seguretat

Caiguda i cops d’objectes
Dermatitis per contactes
amb ciment
Contactes elèctrics

Utilitzar equips de treball
adequats
Instal·lació elèctrica segons
REBT
Sobreesforços
Prohibició de carregar més
de 30 Kg.
Lesions i talls a peus i mans Il·luminació suficient de la
zona de treball
Projecció de partícules als
Utilització correcte de EPI’s
ulls
Fractures, distensions i
Ordre i neteja general
luxacions

Calçat de seguretat
Faixes i canelleres

Passeres de tres taulons
com a mínim

Protecció de pas sota
càrregues
Aplanaments
Precaució al treballar al
costat de talussos
Contactes elèctrics
Instal·lació elèctrica segons
REBT
Sobreesforços
Prohibició de carregar més
de 30 Kg.
Lesions i talls a peus i mans Senyalització de la zona de
treball
Projecció de partícules als
Revisió de maquinària de
ulls
tall
Cremades per asfalt calent Transport adequat
Fractures, distensions i
Ordre i neteja general
luxacions

Roba de treball
Casc
Vestit i botes d’aigua

Faixes i canelleres

Protecció de les esperes de Guants antitalls
ferralla
Carcassa de protecció
Ulleres de seguretat
Vestuari adequat
Passeres de tres taulons
com a mínim

Guants i calçat adequat
Calçat de seguretat

D. E5. Instal·lacions i serveis
RISCS

MESURES PREVENTIVES

Caigudes al mateix i
diferent nivell
Caigudes al buit

Zones de treball a diferent
nivell protegides
Acotar zones de treball

PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Baranes de protecció,
xarxes i plataformes.
Baranes de protecció,
xarxes i plataformes.
Caiguda i cops d’objectes
Protecció de pas sota
Xarxes i baranes de
càrregues
protecció
Cremades, explosions,
Magatzems de materials,
Extintors, ventilacions i
incendis
adequats
senyalitzacions correctes
Contactes elèctrics
Instal·lació elèctrica segons Maquinària amb doble
REBT
protecció
Sobreesforços
Prohibició de carregar més Ús de grua i carretó
de 30 Kg.
Lesions i talls a peus i mans Senyalització de la zona de Focus i llums de treball
treball
Projecció de partícules als
Revisió de maquinària de
Carcassa de protecció
ulls
tall
Relatius a les soldadures
Utilització de material
Equips complerts de
adequat
soldadura

PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Cinturó de seguretat i arnès
Cinturó de seguretat i arnès
Casc

E. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Les causes que motiven els incendis en una obra, no són diferents a les que es generen en altres llocs:
existència d'una font d'ignició (fogueres, brasers, energia solar, treballs de soldadura, contactes elèctrics,
cigarretes, etc.) juntament amb una substància combustible (fusta, encenalls, encofrats, carburant, plàstics,
pintures, dissolvents, etc.), tanmateix caldrà prendre les mesures adequades a cada cas.
Estarà prohibit fer foc a l'obra, excepte els llocs expressament autoritzats pel cap d’obra.

Davantals i guants de cuir
Guants de cuir

Es realitzarà una revisió periòdica de la instal·lació elèctrica provisional d'obra i dels emmagatzemant de
materials potencialment perillosos i combustibles.

Faixes i canelleres

Els extintors seran homologats, amb la càrrega complerta, revisada i vigent. Un extintor manipulat, serà
substituït de forma obligatòria i immediata per un altre de les mateixes característiques i capacitat.

Guants antitalls

En un lloc visible es disposarà del telèfon d'urgència d'avís als Bombers.

Ulleres de seguretat

L'obra disposarà com a mínim, de les següents mesures de protecció contra incendi:

Roba de treball i pantalles

 extintor de diòxid de carboni de 6.- Kg. de capacitat
 extintor de pols polivalent de 6.- Kg. de capacitat

També hem de considerar altres mitjans d'extinció: l'aigua, la sorra, eines comunes, etc.
Existirà l'adequada senyalització de la prohibició dels llocs on no es pot fumar (qualsevol recinte d’obra
tancat i especialment en magatzem de combustibles, pintures i altres productes químics). Els extintors
seran visibles i senyalitzats. Cal recordar la prohibició expressa de la legislació vigent sobre mesures
antitabac.
També estarà prohibit fumar a l’interior dels vehicles de l’obra i de les cabines de la maquinaria, vestidors,
mòduls de serveis, etc.
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El recull de les mesures esmentades es consideren amb la finalitat de que el personal extingeixi un foc en la
seva fase inicial, dintre de les seves possibilitats o disminueixi els seus efectes fins a l'arribada dels Bombers
que seran avisats de forma immediata.

F. HIGIENE i BENESTAR DEL PERSONAL. SALUT PROFESSIONAL
F.1. ELEMENTS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).
En cada part de l'obra i fase de treball s'han considerat les mesures de protecció, però el personal utilitzarà
els següents elements de protecció personal segons cada cas i d'acord amb el lloc de treball, feina i
circumstàncies:













casc
roba de treball adequada a cada cas
calçat de seguretat
botes d'aigua
vestits impermeables
guants
guants de goma
cinturons de seguretat tipus arnés
mascaretes de respiració i filtres
ulleres antipols
protectors auditius
equip complert de soldador

Desembre de 2016

F.3. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR.
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, mides, capacitat i característiques,
al que preveuen el RD. 486/1997 de 14 d'abril, sobre condicions mínimes dels llocs de treball, així com les
prescripcions de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica, que en qualsevol cas seran
suficients i adequades a les necessitats de l’obra.
L'empresa instal·larà el material i equipament que s'escaigui per al compliment de la normativa,
especialment: mòdul auxiliar d'oficina, vestidors i cabines sanitàries (WC), el lloguer d'aquestes es preveu
dintre del pressupost de l'ESS.
Les instal·lacions d’higiene i benestar estaran netes, ordenades i en les degudes condicions d'higiene, en
especial les cabines sanitàries (WC) que es buidaran i netejaran amb la freqüència que s'escaigui i com a
mínim un cop a la setmana. L'empresa hi destinarà el personal i els mitjans necessaris per a tal fi. En tot cas
l’empresa principal i els diferents subcontractistes estaran perfectament coordinats per al seu bon ús i
manteniment.
La instal·lació i manteniment de les casetes de serveis, serà per compta de l'empresa constructora, que
haurà de complir amb les següents previsions de seguretat, que abastarà els treballs de transport i
muntatge de les instal·lacions i casetes d’obra, tals com: oficines, vestidors, sanitaris, així com de les
escomeses dels serveis corresponents i l’obra civil de base:
RISCS LABORALS

Caiguda d’objectes

El seu ús serà obligatori i inexcusable, l'incompliment d'aquesta prescripció podrà ser motiu d'advertiment i
sanció .

Impactes

Tot el personal de l'obra, incloses les visites i la Direcció Facultativa, utilitzarà el casc de protecció personal i
calçat de treball en tot el recinte i nivell d'obra.

Atrapaments

F.2. ALTRES MESURES PREVENTIVES.

Apart de la vigilància per al compliment de les prescripcions de seguretat general, es tindrà especial atenció
perquè cap operari treballi sota els efectes del alcohol, drogues o medicaments que puguin disminuir les
seves capacitats psicomotrius.

Cops

Caigudes al mateix
nivell

El personal estarà especialment instruït per actuar en cas d'accident i els telèfons d'urgència i d'interès
estaran a la vista i actualitzats.

Caigudes a diferent
nivell

L'accés a l'obra estarà prohibit al personal no autoritzat. Les visites hauran de demanar autorització per
accedir a l'obra i ho faran sempre sota la seva responsabilitat, en cap cas podran al·legar ignorància o falta
de preparació.

Incisions
Talls

L'empresa constructora, la Direcció Facultativa i/o el Coordinador de Seguretat podran parar parcialment o
totalment l'obra, si les condicions meteorològiques ho aconsellin per la seguretat del personal.
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PROTECCIONS TÈCNIQUES
Col·lectives

Tots els elements de protecció individual seran homologats, de qualitat i quantitat suficient i amb la marca
CE.

L'obra estarà senyalitzada pel que fa a les mesures de seguretat d'obligat compliment i advertència de perill
específic a cada cas i en cada zona.

MESURES PREVENTIVES

Revisió de les eslingues
Vigilar els angles de les eslingues
No situar-se dintre del radi d’acció
Càrregues dintre de la grua
Senyalització de transport pesant
Vehicle guia anunciant el pas pesant
Comprovació de gàlibs de pas
Atenció a la càrrega i descarrega
Atenció a la maniobra
Maniobra dirigida correctament
Coordinació en la manipulació
Dirigir la maniobra amb cordes
Direcció correcte de la maniobra
Precaució en l’ús d’eines manuals
Estivació correcte del material
Zona de treball neta i endreçada
Aplec correcte de material i eines
Atenció al treball a realitzar
Eliminació de claus de la zona
Ús de protectors a les màquines
Ús d’eines adequades a cada treball
Treballs de manteniment amb la
màquina parada
Revisió medis auxiliars

Individuals

Senyalització de les
zones de maniobra

Protecció de parts
mòbils
Utilització de cordes
auxiliars

Roba ajustada i sense
parts lliures

Espitjador

Tanques
Malles d’abalisament
Separador
Protecció de parts
mòbils
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Electrocució

Incendi
Inundació

Desconnexió interruptor general
No utilitzar com a línia de terra les
instal·lacions d’obra o estructura
Connexions correctes
No desconnectar tirant el cable
Revisió de la instal·lació elèctrica
Aplicació RETBT
Extintors suficients i en ús
Aplec de material en condicions
Desconnexió de la clau pas general
Atenció al treball i a les instal·lacions

Toma de terra suficient
Interruptor general a
l’abast

Intoxicacions
Caiguda de càrrega

Incendis
Davantal i roba
Guants i polaines
Pantalles i filtres
oculars
Protectors auriculars

Posició i treballar a més de 30 cm.
del punt de soldadura
Aplecs adequats i separació de
materials perillosos
Material inflamable lluny del foc
No deixar el bufador encès a terra
Local ventilat
Local ventilat
Revisió eslingues
No situar-se dintre del radi d’acció
Càrrega d’acord amb les normes

Mascaretes

Caldrà considerar els següent quadre de risc i mesures preventives:
PROTECCIONS TÈCNIQUES
Col·lectives

Caigudes al mateix nivell
Caigudes a diferent nivell
Talls
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Zones de treball ordenades
Precaució i professionalitat

Zones de treball netes i ordenades
Material ben aplegat
Escales i bastides netes i homologades
Escales no més llargues de 5 m.
Eines revisades i en bon estat
Proteccions personals

Guants
d’aïllament
elèctric

Extintors adequats
No fumar a la feina

F.4. SERVEIS DE PREVENCIÓ
L'empresa comptarà d'un servei mèdic associat a una Mútua d'assegurança. Les empreses subcontractistes
disposaran també d'aquest servei, bé de forma pròpia o de forma mancomunada.

L'empresa designarà per escrit a un socorrista amb capacitat, coneixements i acreditat per a la prestació
dels primers auxilis, que es coordinarà amb el recurs preventiu que es designi.
L'obra disposarà d'una farmaciola amb el material sanitari necessari, que en cap cas necessitarà
coneixements mèdics especials per a la seva aplicació. El material utilitzat serà reposat immediatament així
com el caducat. La farmaciola contindrà habitualment i com a dotació mínima:

Estarà especialment prohibit, manipular instal·lacions elèctriques en cas de pluja, un ambient humit i en
general en presència d’aigua. També estarà especialment prohibit treballar amb cables amb caps pelats i
sense l’endoll reglamentari.

Cops

Toma de terra
suficient
Interruptor general
a l’abast
Utilització de
banquetes
d’aïllament
Utilització de
perxes

Tot el personal de nou ingrés, encara que sigui eventual o autònom, passarà el reconeixement tècnic
prelaboral obligat. Aquest precepte serà especialment atès per les empreses subcontractades.

Les instal·lacions elèctriques provisionals d’obra compliran en tot allò que preveu el REBT i seran
manipulades per personal especialitzat i autoritzat, especialment caixes de comandament, quadres
generals i de protecció.

MESURES PREVENTIVES

Treballs i connexions sense tensió
Comprovació de l’aïllament
Comprovació final abans de la posta en
servei definitiu
Màquines portàtils amb doble aïllament
No utilitzar com a línia de terra les
instal·lacions d’obra o estructura
Aplicació RETBT
Connexions correctes
No desconnectar tirant el cable
Extintors suficients i en ús
Aplec de material en condicions

Es recomana que tot el personal disposi de la vacuna antitetànica.

F.4. ELECTRICITAT PROVISSIONAL D’OBRA

RISCS LABORALS

Electrocucions

Guants aïllants
Pantalla de protecció

Extintors adequats
No fumar a la feina

Cremades de
soldadura
Encegament per
radiació soldadura
Soroll
Explosió

Desembre de 2016

Individuals

Eslingues
adequades
Assegurances
d’escales
















torniquet (goma)
aigua oxigenada
tintura de iode
coto-fluix hidròfil
tiretes antial·lèrgiques
esparadrap
tisores
venes
pinces mèdiques
analgèsics
crema anticremades
guants esterilitzats
gasses esterilitzades
termòmetre clínic

F.5. FORMACIÓ
Tot el personal, en ingressar a l’obra, ha d’haver rebut una explicació suficient dels mètodes de treball i els
riscs que aquests poguessin crear, així com les mesures de prevenció i protecció que caldrà aplicar i
utilitzar, juntament amb la formació específica de llur lloc de treball.
Guants
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G. FITXA TÈCNICA DE TELÈFONS D’URGÈNCIA

2. RESUM DE NORMATIVA LEGAL APLICABLE A LA CONSTRUCCIÓ

En cas d'accident, l'empresa afectada donarà avís immediat al Coordinador de Seguretat en fase d'execució
d'obra. Posteriorment elaborarà un informe complert de les causes i circumstàncies, condicions de treballs,
etc. que han concorregut en el cas.

RESUM DE NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ EN PREVEMNCIÓ DE RISCS LABORALS

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la Direcció Facultativa de l'obra,
amb especificació de:

01. Aspectes Generals.

1.
2.
3.
4.

DRET POSITIU EN MATÈRIA PREVENTIVA PER A LA CONSTRUCCIÓ.
 Prescripcions de Seguretat a la Indústria de l'Edificació. Conveni OIT.

nom de l'accidentat, categoria professional, empresa (pròpia o subcontractista)
lloc, hora, dia i descripció sumària de l'accident
possibles causes de tipus tècnic, error humà, altres, etc.
mesures preventives a aplicar i data límit

 Llei de l’Estatut dels Treballadors. RDL. 1/1995 de 24 de març, actualitzat a 18 de setembre de 2010.
 Llei de Prevenció de Riscs Laborals. Llei 31/1995 de Novembre. BOE 10 de novembre de 1995.
 Reial Decret 1627/1997 de 24 d'Octubre. Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut Laboral a les Obres

En lloc visible i de fàcil accés es col·locarà la següent relació de telèfons i procediment d'actuació en cas
d'accident:

de Construcció.
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1971.
 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de modificacions en la llei per infraccions greus en matèria de

Coordinador de seguretat
Arquitectes Directors d’Obra

Josep Orriols i Mas

tel. 630.734.190

arquitecte tècnic, col. núm. 4344

fax. 938.102.611

Miquel Orriols i Mas

tel. i fax. 938.150.852

prevenció de riscs laborals.
 Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es regula la presencia de recursos preventius en obres de

construcció.

arquitecte, col. núm. 12668-3

 Reglament dels Serveis de Prevenció. RD 39 de 17 de gener de 1997. BOE 31 de gener de 1997.

Carles Orriols i Caba
arquitecte, col. núm. 44.228-3

 Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, de revisió de la coordinació d'activitats empresarials.

Arquitecte Tècnic

Josep Orriols i Mas
Aparellador, col. núm. 4344

Altres tècnics

(per determinar)

Empresa constructora
Empreses subcontractades

(per determinar i la resta de dades caldrà
completar-les al Pla de Seguretat)
- adreça complerta
- cap d’obra
- delegat de prevenció
- altres dades

Servei de prevenció de l'empresa/es

(completar al Pla de Seguretat)

Ambulàncies

Creu Roja

Hospital

Hospital de Terrassa
Carretera Torrebonica s/n.
Terrassa

 Reial Decret 604/2006. BOE de 29 de maig de 2006. Modificació del Reglament dels serveis de prevenció

i del RD.1627/1997 sobre seguretat i salut en les obres de construcció.
 Llei 32/2006, de 18 d’octubre. BOE 19 d’octubre de 2006, reguladora de la subcontractació en el Sector

de la Construcció.
 Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la llei 32/2006, reguladora de la

subcontractació al sector de la construcció.
 Convenis col·lectius específics laboral dels sectors de la construcció, metall, etc.

02. Condicions ambientals i del llocs de treball.
 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, per el que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i
tel. 061
tel. 937.310.007

salut en els llocs de treball.
 Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció dels treballadors contra els risc relacionats

amb l'exposició al soroll.
 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre disposicions mínimes aplicables al risc d'exposició al

Emergències

Policia Local

Ajuntament de Terrassa

Mossos d’Esquadra

Emergències

tel. 112

Policia Nacional

Emergències

tel. 091

Gas Natural SA.

Avaries i incidències del servei

tel. 900.750.750

03. Utilització d'Equips de Treball. Condicions d'aquestos.

ENDESA Distribució

Avaries i incidències del servei

tel. 900.770.077

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i

Aigües de Terrassa

Avaries i incidències del servei

tel. 900.720.053

Telefònica

Avaries i incidències del servei

tel. 1004
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tel. 085

amiant.

Bombers

tel. 937.805.555

 Protecció dels Treballadors enfront als risc derivats a l'exposició al Clorur de Vinil, OM 9 d'Abril de 1986.

BOE 6 de Maig de 1986.
 Llei 42/2010, de 30 de desembre, sobre consum de tabac (modificació de la Llei 28/2005, de 26 de

desembre), de mesures sanitàries enfront del tabaquisme.

salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 Reglament d'Aparells d'Elevació i manteniment d'aquestos. RD 2291/1985 de 8 de Novembre. BOE 11

de Desembre de 1985.
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 ITC-MIE-AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 9 de Desembre de 1985. BOE 14 de Gener de 1986.

Correcció BOE 11 de Juny de 1986 i 12 de Maig de 1988. Actualització: O. 11 d'Octubre de 1988. BOE 21
de Novembre de 1988.
 ITC-MIE-AEM2: Grues Torre desmuntables per a les obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de Juliol de

1988. Modificació O. 16 d'Abril de 1990. BOE 24 d'Abril de 1990.

Desembre de 2016

 Instrucció TC 10.03.01 sobre Explosius. Voladures especials.
 Reial Decret 487/1997 de 14 d'Abril sobre Manipulació Manual de Càrregues.

07. Diversos
 Quadre de malalties Professionals. RD 1403/1978.BOE de 25 d'Agost de 1978.

 ITC-MIE-AEM3: Carretes automotores de manteniment. O. 26 de Maig de 1988. BOE 9 de Juny de 1989.

 Llei 28/2005 de 26 de desembre. Mesures sanitàries front el tabaquisme.

 ITC-MIE.AEM4: Grues Mòbils autopropulsades usades. RD 2370/1996 de 18 de Novembre. BOE 24 de

 Reial Decret 833/1998, sobre residus tòxics i perillosos

Desembre de 1996.
 Reglament d'Aparells Elevadors per a les Obres. OM 23 de Maig de 1977. BOE 14 de Juny de 1977.

Modificacions BOE 7 de Març de 1981 i 16 de Novembre de 1981.
 Reglament de Seguretat a les Màquines. RD 1495/1986 de 26 de Maig. BOE 21 de Juliol de 1986.

Correccions BOE 4 d'Octubre de 1986.
 ITC-MIE-MSG: Màquines, elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. O. 8 d'Abril de 1991.

BOE 11 d'Abril de 1991.
 Disposicions d'aplicació de la Directiva 89/392/CEE sobre Màquines. RD 1435/1992 de 21 de Novembre.

BOE 11 de Desembre de 1992.
 ITC-MIE-APQ-005: Emmagatzemen de bombones i botelles de gasos comprimits, liquats i dissolts a

pressió. O. 21 de Juliol de 1992. BOE 14 d'Agost de 1992.

 Reial decret 488/1997 sobre Disposicions Mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips

que incloguin pantalles de visualització.
 Reglament de Línies Aèries d'Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de Novembre. BOE 27 de Desembre de

1968. rectificat: BOE 8 de Març de 1969.
 Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (vigent

des de 18 setembre de 2003).
08. De caràcter general
 Codi Civil.
 Dret Civil Català.
 Codi Penal.
 Ordenances municipals

04. Equips de Protecció Individual (EPI).
 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció Individual. RD 20 de

Novembre de 1992. BOE 28 de Novembre de 1992. Modificat per O. de 16 de Maig de 1995 i per RD
159/1995 de 3 de Febrer.
 Modificació del període transitori establert al RD 1407/1992 de 20 de Novembre, sobre Equips de

Protecció Individual. O. 6 de Maig de 1994. BOE 1 de Juny de 1994.
 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions Mínimes de Seguretat i salut relatives a la

Utilització per els treballadors dels Equips de Protecció individual.
 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i

salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
 Ordre Ministerial, del 17 de maig de 1974, d’homologació de mitjans de protecció personal dels

treballadors.
05. Senyalitzacions.
 Instrucció 8.3-I.C. sobre Senyalització, Balisament, Defensa, Neteja i Acabat d'obra fix en vies fora de lloc

habitat. OM. de 31 d'Agost de 1987. BOE 18 de Setembre de 1987.
 Senyalització Mòbil d'Obres. Ministeri de Foment 1997. RD 485 de 14 d'abril de 1997. BOE 23 d'Abril de

1997.
 Reial decret 485/1997 sobre disposicions Mínimes en matèria de senyalització de Seguretat i salut al

Treball.
06. Activitats específiques.
 Reial decret 1389/1997 de 5 de Setembre. disposicions Mínimes de Seguretat i Salut Laboral en Activitat

Mineres.
 Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera i Instruccions Tècniques Complementàries.

RD 863/1985 de 2 d'Abril.
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4. PLEC DE CONDICIONS
4.1. Introducció
Aquest capítol preveu les condicions tècniques i d’us de les mesures de seguretat i protecció que han de ser
aplicades mitjançant el corresponent Pla (o plans) de Seguretat, per tal de, en primer lloc eliminar el risc o
en tot cas reduir al mínim les situacions de risc i afavorir la salut laboral, tot desenvolupant el present ESS.
Les mesures seran sempre preferentment de tipus col·lectiu i únicament de caràcter individual si han de
ser utilitzades per la protecció específica i personalitzada (casc, guants, botes, etc.) per a una feina o
situació concreta.
Els plans de seguretat indicaran les condicions dels mitjans auxiliars, equips de treballs, eines i altres
elements de treball.
També indicaran determinades condicions de salut, seguretat i higiene en els propis magatzems, tallers,
vestidors, serveis, etc., per tal de garantir-hi una situació de nul o mínim risc, així com de màxim confort.
4.2. Proteccions col·lectives
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 senyalització: els tallers, magatzems, zones d’estacionament de maquinaria, zones d’excavació, rases,

xarxes de serveis en actiu, etc., es senyalitzaran segons el risc específic de cada treball amb indicació del
perill i la mesura de protecció a utilitzar, amb cartells visibles i de material resistents.
 extintor: es disposaran d'extintors als llocs habituals de treball, especialment adaptats per a cada

situació de risc i tipus de causa del foc. Seran homologats, revisats periòdicament i una vegada utilitzats
seran obligatòriament revisats i recarregats. Cada extintor disposarà d'una fitxa d'incidències i revisions.
 classe de foc

A). materials sòlids: fusta, tèxtil, paper, etc.
B). líquids i gasos inflamables
C). gasos: butà, propà, acetilè, gas natural
D). metalls: químics, alcalins, lleugers
E). elèctrics: motors, quadres, transformadors

tipus d'extintor
aigua, escuma, pols químic, CO2.
escuma, pols químic, CO2, halogen
qualsevol tipus
pols químic, halogen
pols químic, CO2., halogen

4.3. Equips auxiliars
Aquests equips seran homologats i en cap cas es podran utilitzar si estan deformats, avariats o amb un us
diferent pel que han estats dissenyats.

Les proteccions col·lectives han de ser segures, fàcils d'adoptar, homologades (de forma excepcional
s’acceptaran sense homologar) i han de garantir tant la seguretat del col·lectiu de treballadors com del
públic afectat per l'obra o treball.

 bastides mòbils: seran de tipus torre modular amb peces prefabricades, amb possibilitat d'adaptar-hi

No es podrà iniciar cap treball i obra en la que sigui necessari disposar de mesures de seguretat i no
estiguin instal·lades prèviament i correctament.

 bastides fixes: seran de tipus modular amb peces prefabricades i convenientment travades a les façanes

Les proteccions col·lectives comuns a tot el conjunt de l’obra, son:
 tanques de contenció de vianants: també serviran per acotar el tràfic de vehicles i preferentment seran

de color groc visible, amb una llargada de 2,5 m. i una alçada de 1,20 m. amb sistema de lligada entre si,
amb l’anagrama o logo de l’empresa contractista.
 cintes de abalisament: seran de bandes de plàstic, de color blanc i vermell (per a obres) i blanques i

verdes (per a jardineria) amb una amplada mínima de 5 cm., serviran únicament com advertència i
senyalització d'una zona de protecció prèvia a la zona de treball i en cap cas seran l'únic sistema de
privació de pas efectiu per a vehicles i vianants.
 malles de protecció: seran un pas entremig entre les cintes de abalisament i les tanques de contenció

de vianants. Seran de color butà i aniran suportades per varilles clavades al terra i amb la punta superior
doblegada sobre si mateix o protectors de plàstic de color butà visible, per tal de prevenir lesions al
públic. Únicament s’utilitzaran com a abalisament i advertència, en cap cas seran una tanca definitiva.
 mòduls de canalització de tràfic: tipus new jersey, preferentment de plàstic i plens d'aigua (es

transportaran buits), combinant color blanc i vermell. També podran ser de formigó massissos i portaran
una banda de pintura reflectant visible per les dues cares.
 senyals de tràfic: amb el fons groc, amb informació sobre la proximitat de l'obra a la via pública,

desviació de tràfic, limitació de velocitat, gàlibs, etc. sempre es col·locaran amb la supervisió i/o
conformitat de la Policia Local.

rodes de desplaçament amb mecanisme de fre de seguretat. Mai es desplaçaran amb personal a sobre.
La plataforma de treball mai serà inferior a 60 cm. d'amplada i les baranes amb sòcol seran de 1m.
o elements de treball (si son estables). Les potes portaran mecanismes regulables per assegurar-ne
l'estabilitat, anivellació i la perfecta adaptació a la base, preferentment sobre taulons de repartiment.
Aniran senyalitzades si han d'interferir les voreres i zones de circulació de vianants i/o vehicles, amb
especial protecció de vianants. El muntatge i desmuntatge el realitzarà personal especialitzat.
 escales: les tramades amb una amplada mínima de 50 cm. seran d'una sola peça (també extensibles) i

no es podran empalmar matusserament, portaran bases de goma antilliscant i sobresortiran 1 m. mínim
de la plataforma de desembarcament. El treballador sempre les utilitzarà de cara.
 escales de tisora: portaran una cadena o limitació d'obertura i no s'utilitzaran com a base de bastides.

Portaran topes de goma antilliscant a la base.
 plataformes de treball: es formaran amb cavallets homologats, separats entre si 3,60 m. com a màxim,

amb un ample de superfície de treball mínim de 60 cm. i 80 cm. si han d'aplegar materials. La base serà
anivellada i estable, preferentment amb taulons de repartiment.
 plataformes de treball penjades: únicament s'utilitzaran si no és possible utilitzar altres elements

auxiliars de treball. En aquest cas, s'utilitzaran amb doble cable d'ancoratge i suport, amb un tercer
cable independent per lligar-hi el cinturons de seguretat. Els ancoratges superiors seran d'acord amb la
normativa per assegurar perfectament el contrapès.
 camió ploma: estarà perfectament revisat en tots els seus mecanismes, especialment el sistema

hidràulic de pujada de la cistella. No s'utilitzarà en cap cas sense desplegar-ne les potes de base
estabilitzadores. No s'utilitzarà amb més personal o càrrega que la prevista. No s'utilitzarà com a grua.

 cons: de material plàstic deformable amb una banda reflectant .

4.4. Equips de protecció individual (EPI).

 il·luminació nocturna de perill: especialment si l'obra o treball està situada en un lloc poc il·luminat per

Els EPI, seran els previstos i homologats, segons el R.D. 773/1997.

l'enllumenat públic. Seran de color groc intermitent i connectades a la xarxa elèctrica de l’obra, portaran
tots els elements de seguretat per prevenir contactes elèctrics perillosos.
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La seva utilització serà obligatòria, inexcusable i l'incompliment , negligència o mal ús, podrà donar pas a
mesures de caràcter disciplinari.
En cas de pèrdua, avaria, desgast i/o destrucció, el treballador ho comunicarà immediatament al seu
encarregat o en el seu defecte a l'encarregat el magatzem per a la seva restitució.
Una vegada subministrats els EPI, el treballador en serà el custodi i responsable del bon ús i manteniment,
dintre del període d'utilitat . Els EPI no seran utilitzats per a un fi diferent al que han estat dissenyats.
Els EPI, previstos per al conjunt de l’obra, son:
 casc de seguretat: fabricat amb material de polietilè, regulable i amb element de subjecció i homologat

amb la marca CE. Portarà adaptador per a pantalles de protecció ocular. Serà personal i intransferible.
 protector auricular: utilitzable en funció del lloc de treball i nivell de soroll de la màquina o eina.
 ulleres de protecció ocular: per als treballs amb maquinària de tall, picapedrers, pols i projecció de

partícules.
 pantalla: adaptable al casc, amb les mateixes funcions que les ulleres.
 pantalla: amb vidre especial de protecció per a treballs de soldadura i oxicorte.
 mascareta: de tipus senzill, amb un sol ús, per a treballs amb ambients de pols i partícules sòlides.
 màscara: amb filtre incorporat, per a treballs amb productes químics, tractaments fitosanitaris i

aplicació d'adobs de jardineria.
 guants de pell i loneta: per a treballs de manipulació, càrrega i descàrrega de materials.
 guants amb làtex: per a treballs amb humitat.
 guants amb neoprè: per a treballs amb manipulació de productes químics, dissolvents i pintures.
 guants de pell: especialment adaptats a treballs de soldadura i oxicorte.
 davantal de pell: per a treballs de soldadura i oxicorte.
 cinturó de seguretat: ha de proporcionar una seguretat al treballador, no ha de possibilitar la caiguda i

ha d'estar ancorat amb seguretat, amb un recorregut màxim de 2m. preferentment amb dispositiu de
frenada.
 arnès: amb les mateixes funcions que el cinturó, ha de retenir la caiguda amb 70 cm. de recorregut. Serà

utilitzat preferentment pels treballs en alçada.
 dispositiu de frenada anticaiguda: per utilitzar conjuntament amb el cinturó o arnès de seguretat,

especialment pels treballs d’enllumenat públic i jardineria als arbres i palmeres.
 armilla reflectant: adaptables per sobre de la roba habitual de treball inclosa l'abric d'hivern. Per

utilitzar en tota mena de treballs a la via pública.
 impermeable: constaran de pantalon i jaqueta, fabricats amb costures estanques i portaran incorporat

senyalització reflectant.
 botes d'aigua: per treballs amb aigua, rec, en dies de pluja, formigonat, etc.
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4.5. Normes de treball i condicions de treball
Les normes i condicions de treball indicades, seran obligatòries i la no observança genera una situació de
risc d'accident que cal evitar.
4.5.1. Màquines i eines en general:
 les eines manuals seran les adequades per a cada tipus de treball i disposaran d'aquells elements per a

la manipulació en correcte estat.
 els mànecs, agafadors, etc. seran llisos i de forma argonomètrica de manera que facilitin l'adaptació a la

ma i no ocasionin lesions; es consideraran els treballadors esquerrans.
 les màquines i eines elèctriques, estaran protegides elèctricament mitjançant doble aïllament.
 els motors elèctrics de les màquines i eines estaran protegits per una carcassa i pantalles propis de cada

aparell, per evitar atrapaments i contactes elèctrics.
 les transmissions motrius per corretges, aniran sempre protegides mitjançant un bastidor que suporti

una malla metàl·lica, col·locada de tal manera, que tot observant el funcionament de la corretja,
protegeixi d'atrapaments als operaris.
 el muntatge i manipulació de transmissions per corretges, es farà mitjançant muntacorretges, mai amb

tornavís, les mans, etc.
 les màquines en situació d'avaria o semi-avaria, es pararan immediatament i es senyalitzaran mitjançant

un senyal de perill amb la retolació de no connectar, equip avariat.
 la instal·lació de rètols i cartells d'equips i eines avariats, fora de servei, etc. seran instal·lats i retirats per

la mateixa persona.
 les màquines i eines amb capacitat de tall, abrasió i desgast, portaran el disc protegit mitjançant

carcassa antiprojeccions de partícules i espurnes.
 les màquines i eines no protegides elèctricament amb doble aïllament, portaran les carcasses de

protecció dels motors elèctrics, connectats a la xarxa de terra en combinació amb els protectors
diferencials del quadre elèctric general de l'obra o taller.
 les màquines i eines a utilitzar en llocs amb productes inflamables o explosius, aniran protegides

mitjançant carcasses antideflagrants.
 en ambients humits, la alimentació de les maquines i eines no protegides per doble aïllament, es farà

amb connexió a transformadors de 24 V.
 per prevenir el risc de inhalació de pols ambiental, les màquines i eines de tall amb producció de pols

utilitzaran la via humida, sempre que sigui possible s'utilitzaran a sotavent.
 les eines accionades amb compressor d'aire, s'utilitzaran a una distància mínima de 10 m. per evitar el

risc de soroll i lesió auditiva.
 no s'utilitzaran eines i maquinària accionades mitjançant combustible líquid en llocs tancats o amb

ventilació insuficient.

 calçat de seguretat: amb puntera metàl·lica i fabricat segons normativa.

 restarà prohibit l'ús de màquines i eines al personal no autoritzat, per evitar accidents per imperícia.

 roba de treball: no es considera EPI, però serà còmoda, fàcilment rentable, i no portarà elements que

 queda expressament prohibit endollar màquines i eines elèctriques amb els cables pelats o sense

puguin ser atrapats ni enganxats per maquines, eines etc. Portaran l'escut i identificació de l’empresa a
la que pertanyin. El seu ús serà recomanat i en èpoques de calor no es preferible no treballar a pit
descobert.
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 la maquinària utilitzada, es guardarà sempre neta i revisada. Aquesta norma s'aplicarà especialment a

4.5.2. Soldadura:
 el lloc de treball estarà net, endreçat i ventilat.
 comprovar que el grup de soldadura esta connectat al terra abans d'iniciar els treballs (en cas de

soldadura elèctrica)
 utilitzar sempre els EPI, encara que semblin incòmodes i innecessaris.
 es paralitzaran els treballs de soldadura a l'exterior, sota la pluja.

formigoneres, i tota mena d’estris utilitzats amb morter, guix, pintura, etc. Els operaris responsables de
cada màquina destinaran el temps necessari al final de cada jornada laboral a netejar-la amb els
productes adequats i greixar el mecanismes bruts.
 no es podran tenir vehicles amb el motor en marxa a l'interior dels magatzem i tallers.
 no es podrà utilitzar l'aire del compressor per a la neteja personal.

4.5.3. Oxicorte:

4.6. Productes especials:

 les ampolles de combustible sempre estaran en posició vertical i a l’ombra, aniran lligades amb una

 tots els productes especials: additius, dissolvents, pintures, adobs químics de jardineria, lleixius,

cadena a la paret o element de suport, portaran claus de pas incorporades, manòmetres i
manoreductors.

 tots els productes, portaran clarament visible la etiqueta identificativa del contingut, perillositat i

 les ampolles es traslladaran mitjançant el carro especial i estaran sempre senyalitzades amb el seu

instruccions de manipulació donades pel fabricant en la fitxa de seguretat de cada producte.
 per a la seva manipulació s'utilitzaran guants, ulleres i roba especial degudament homologada, en funció

contingut.
 les pistoles de soldadura o tallar metalls, aniran equipades amb vàlvula antiretorn i les mànegues seran

de secció i material normalitzat en cada cas.

de la naturalesa del producte i els operaris estaran informats del procediment a seguir en cas de
contacte accidental amb els ulls o la pell.
 tots els productes especials es guardaran en un local expressament destinat a tal fi, ventilat

 estarà expressament prohibit fumar en treballs d'aquest tipus.

suficientment i amb prohibició expressa de fumar.

4.5.4. Vehicles i maquinària:
 portaran incorporat un llum intermitent giratori de senyalització de color groc, que funcionarà sempre,

tant en desplaçaments com en situació de treball.
 tots els vehicles i maquinària portaran com equip obligatori, el senyal acústic de marxa enrere.
 els vehicles de transport, passaran obligatòriament les revisions ITV reglamentaries, disposaran

d'assegurança i la documentació de transport degudament legalitzada.
 els vehicles i maquinària es revisaran periòdicament segons un pla de manteniment amb anotació de les

incidències en la fitxa de control de cada un d'ells.

4.7. Condicions dels tallers, magatzems, etc.
Els magatzems, tallers, etc. son llocs de treball habitual, que combinen funcions de taller, garatge, dipòsit
de materials i per tant son llocs que el treballador ha de sentir com a propis.
Els treballadors han de tenir cura de les instal·lacions, en bon estat de neteja, ordre i compliment de les
instruccions donades per al seu bon ús.
Apart de consideracions de tipus general, caldrà complir amb les següents instruccions:
 les entrades i sortides quedaran sempre lliures de materials, eines, etc. que puguin dificultar l'evacuació

 els vehicles que el seu treball preferència incorpori una toma de força, portaran un tacòmetre per

determinar les hores reals de treball i el seu manteniment i revisió es farà d'acord amb el treball real.
 les matricules dels vehicles i les plaques de característiques: tara, pes màxim, etc. aniran sempre visibles

i netes de fang, pols, etc.
 la distancia de seguretat de vehicles i maquinaria en les maniobres i treballs a les línies elèctriques,

serà:
Per a línies de BT
Per a línies d’AT fins a 57 kV.
Per a línies d’AT superiors a 57 kV

desinfectants, etc. seran manipulats per personal especialitzat i/o preparat.

1 m.
3 m.
5 m.

 les càrregues de materials de runa, terres, sorra, restes de poda, etc. sempre aniran tapades amb lona i

no excediran del 5.% de gàlib de la caixa.
 totes les maniobres de descàrrega per basculament aniran controlades per un únic operari diferent al

conductor, al que donarà les instruccions necessàries segons un codi establert prèviament.
 estarà prohibit el desplaçament de personal i operaris a sobre de les caixes dels vehicles i camions,

únicament podran anar a la cabina en nombre autoritzat.
 no podrà estar cap operari dintre del radi de maniobra de qualsevol màquina, vehicle o equip de treball

ràpida del local.
 els extintors estaran visibles i sense cap tipus d'impediment que dificulti al seu accés.
 el terra estarà net d'olis, restes de menjar i aigua entollada.
 es treballarà preferentment amb llum natural i en cas de llum artificial, aquesta serà blanca i mai inferior

a 30 lux.
 es disposarà d'un cubell amb tapa i bossa de plàstic per a les restes del menjar dels àpats que serà

buidat diàriament.
 els llocs de treball específics: soldadura, pintura, etc. aniran senyalitzats dels riscs i mesures de protecció

a utilitzar.
 únicament es podrà fumar en el lloc especialment destinat a tal fi, exclusivament a l’aire lliure.
 únicament podrà accedir a l'interior dels locals de treball, magatzems, tallers, etc. als treballadors

acreditats o personal aliè degudament autoritzat.
 l’obra disposarà dels següents serveis, en quantitat i qualitat suficient: inodors i vestidors independents

del lloc de treball en les degudes condicions de neteja, ordre i ventilació; únicament com orientació es
recomana:

en moviment, llevat del propi conductor.
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Menjador

aparell per escalfar menjars

4. descripció dels fets de la forma més exacta possible.

nevera

5. testimonis: nom, adreça, telèfon, etc.

aigüera

6. altres dades d’interès

taules i bancs suficients
Vestidors
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bancs i penja-robes suficients

L'empresa farà un estudi i recopilació de tots els accidents laborals i baixes per malaltia professional, a fi i
efecte de detectar-ne les causes i posar-hi la millor solució.

armaris individualitzats (amb clau)
Serveis i WC

1 inodor WC cada 20 operaris
1 dutxa amb aigua calenta cada 20 operaris
1 lavabo cada 10 operaris
1 mirall (40x50) cada 10 operaris
sabó, paper higiènic, etc.

 cada treballador disposarà al vestidor del seu armari amb clau i individualitzat per guardar-hi la roba de

carrer o la de treball. L'encarregat o Cap d’obra podrà disposar d'una clau mestre que únicament es
podrà utilitzar en cas de força major.
4.8. Condicions mèdiques i sanitàries
Com a norma principal, caldrà atendre sempre les recomanacions i instruccions de la Mútua MèdicoLaboral amb la que les empreses puguin haver subscrit un conveni de prevenció i control d’accidents i
malalties professionals.
Tot el personal laboral de l’obra, sigui la que sigui la fórmula contractual, es recomana que estigui vacunat
contra el tètanus, llevat de contraindicació mèdica expressa.
Tot el personal de l’obra, es recomana que passi una revisió mèdica anual segons el programa de llur
Mútua. El resultats seran confidencials, únicament coneguts pel metge i el treballador. El metge únicament
informarà de la impossibilitat de realitzar determinats treballs o incompatibilitat amb alçades, sorolls,
ambients especials etc. però sense explicitar les causes mèdiques.
A la zona de vestidors i/o oficina d’obra es disposarà d'un cartell informatiu amb les dades dels centres
sanitaris més propers, telèfons de bombers, ambulàncies, etc.
A la zona de vestidors i/o oficina de l’obra es disposarà d'una farmaciola amb el material de primers auxilis,
suficient per a una primera cura al treballador accidentat, desestimant altres materials i medicaments de
difícil utilització per a personal no sanitari.
Tot el personal estarà instruït en el protocol de conducta en cas d'accident i com utilitzar els serveis mèdics
d'urgència.
4.9. Documentació de control
Cada treballador al rebre els EPI’s, signarà un document de rebuda del material de seguretat, que
concordarà exactament en nombre i qualitat.
Al marge de qualsevol altre protocol o documentació a complimentar, l'encarregat de cada empresa farà un
informe per escrit dels accidents de treball. Aquest informe tindrà com a mínim les següents dades:
1. dades personals de l'accidentat: nom, edat, domicili, telèfon, etc.
2. empresa
3. somera descripció de les lesions.
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5.2

PLÀNOLS

Aquest ESS porta incorporats els següents plànols:
 1:2000. Situació i Planta General
 1:200. Planta parcial . Recinte tancat provisional d’obra de casetes, vestidors i serveis.
 1:200. Secció de l’edifici
 1:200. Planta PB i P1 de l’edificació
 1:200. P2 i planta coberta de l’edifici
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2.1.1

Introducció i objectius

Amb l’annex Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el seguiment i control dels residus de
construcció i d’enderrocs generats en obra.
El 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, que desenvolupa la normativa bàsica del RD
105/2008, d’ 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició,
estableix les obligacions i actuacions a tenir en compte per part, entre d’altres, de la persona productora de
residus de la construcció i demolició
L’Ajuntament de Terrassa, com a productor de residus de construcció i demolició [art. 4.e)], ha de vetllar
pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la prevenció de residus d’obra, la reutilització,
el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un
desenvolupament sostenible de l’activitat de la construcció.
2.1.2

Definició de conceptes.

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu
inclosa en l’article 3.1.a) del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel DL 1/2009, de 21 de
juliol, es generi en una obra de construcció o demolició.

Desembre de 2016

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el
mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.
2.1.3.1

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:










Terres
Roca
Formigó (paviments, murs, ...)
Mescles bituminoses
Cablejat elèctric
Restes vegetals
Metalls
Maons
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva
91/689/CE, del 12 de desembre.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no és
biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui
donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de
suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

RUNA:

Productor de residus de construcció i demolició:
 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en
les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona
física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.
Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els
residus de la construcció i demolició i que no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració
de posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el
constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de
residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.
2.1.3

Tipologia de residus generats

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou
catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a
perillosos (especials).

RESIDUS NO ESPECIALS.

17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 02 02
17 05 04

Formigó
Maons
Teules i materials ceràmics
Vidre
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

FUSTA:
17 02 01

Fusta

PLÀSTIC:
17 02 03

Plàstic

FERRALLA:
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)
17 04 01
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 11

Coure, bronze, llautó
Alumini
Zinc
Ferro i acer
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs
17 09 01

Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Document I. Memòria i annexes
Pàgina 2

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

17 09 02

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que
contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).

17 09 03

Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen
substàncies perilloses.

17 02 04

Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan
aquestes.
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(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació i
elaboració d’aliments.
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08 Residus
agroquímics que contenen substàncies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

contaminats per

17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 08 01

Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses.

17 06 01

Materials d'aïllament que contenen amiant

17 06 03

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses.

17 06 05

Materials de construcció que contenen amiant.

17 05 03

Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.

17 05 05

Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.

17 05 07

Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.

17 04 09

Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.

17 04 10

Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses.

17 03 01

Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla.

17 03 03

Quitrà d'hulla i productes enquitranats.

2.1.4

Volum de residus d’enderrocs generats en obra

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició
que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que
es generen en obra.
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de
Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum d’enderrocs
s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat.
Taula 1: Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra.

Capítol

Subcapítol

ENDERROCS

PLÀSTIC

FUSTA

RUNA

FERRALLA

PAPER I
CARTRÓ

RESTES
VEGETALS

Volum (m³)

Volum (m³)

Volum (m³)

Volum (m³)

Volum (m³)

Volum (m³)

8,00

1,00

945,74

38,00

0

95,00

ENDERROCS

2.1.3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.

2.1.5 Gestió de terres sobrants

RESTES VEGETALS:

Els amidaments del projecte contenen el càlcul del volum de terres a excavar, tant en obres d’urbanització
com en obres d’edificació. Així mateix, contenen el càlcul del volum de terres a aportar per a rebliments,
que resulten ser de volum inferior a les primeres. S’estableixen, per tant, el concepte de terres a excavar,
de terres a reutilitzar i de terres sobrants.

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus de
Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és
equivalent a les restes vegetals.
02 01 07

Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:
 Paper i cartró
 Envasos, draps de neteja i roba de treball
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no
especificats en cap altra categoria.

Aquestes darreres són les que requeriran gestió especifica per al seu transport i deposició a abocador
controlat o a centre de transferència per a la seva posterior reutilització com a terres estructurants.
L’esponjament o augment de volum considerat entre el volum excavat i el volum gestionat és del 20%.
S’ha considerat, per altra part, que un 20% de les terres a gestionar hauran de ser deposades com a residus
inerts en abocador controlat, i que l’altre 80% podran ser gestionades com a terres a reutilitzar, a partir del
seu dipòsit en un centre de transferència autoritzat.
En el quadre següent s’han introduït les dades corresponents a la gestió de les terres sobrants.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
2.1.3.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.
Durant les obres es poden generar residus:
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.
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Taula 2: Estimació de terres sobrants de l'obra (urbanització i edificació)
Urbanització

EXCAVACIÓ
3

REUTILITZACIÓ
3

SOBRANT

ESPONJAMENT

VOLUM RESIDU

(m )

(m )

(m³)

%

(m³)

Movi ment de terres

906,88

1201,73

-294,85

20

-353,82

Fona ments de murs

159,64

0,00

159,64

20

191,57

Ra s es de cl a va guera m

137,82

62,60

75,22

20

90,26

Ra s es de xa rxa el èctri ca

327,11

230,50

96,61

20

115,93

Ra s es de tel efoni a

41,40

13,80

27,60

20

33,12

Ra s es d'enl l umena t públ i c

84,87

41,69

43,18

20

51,82

Ra s es de xa rxa de reg

215,98

207,98

8,00

20

9,60

Cl ots de pl a ntaci ó

115,84

0,00

115,84

20

139,01

Subtotal urbanització

2.507,22

1.758,30

231,24

EXCAVACIÓ

REUTILITZACIÓ

SOBRANT

ESPONJAMENT

VOLUM RESIDU

(m 3)

(m 3)

(m³)

%

(m³)

2.276,48

0,00

2.276,48

20

2.731,78

230,74

0,00

230,74

20

276,88

20

Edificació
Exca va ci ó de vol um s ota ra s a nt a ctua l
Exca va ci ó de fona ments
Terra pl ena da de terres
Subtotal urbanització

TOTAL OBRA
Subtotal urbanització

0,00

62,60

-62,60

2.507,22

62,60

2.444,62

EXCAVACIÓ

REUTILITZACIÓ

SOBRANT

3

3

277,49

-75,12
2.933,54

ESPONJAMENT

VOLUM RESIDU

(m )

(m )

(m³)

%

(m³)

5.014,44

1.820,90

2.675,86

20

3.211,03

2.1.6 Volum de residus generats en obra d’urbanització
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en la part
d’obra de reurbanització de l’espai públic. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus
de construcció del Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició
que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels
subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució.
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent:
- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada
subcapítol.
Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.
- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella tipologia de
residu per aquell subcapítol.
- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel Pressupost
Total de l’obra.
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats
poden ser reutilitzats a l’obra.
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Taula 3: Estimació del volum de residus de construcció generats en l'obra d'urbanització
Capítol
Subcapítol

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
MOVIMENTS DE TERRES

Subtotal

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
28.498,00

PLÀSTIC
Fc

FUSTA

Volum (m³)

0,0004

11

28.498,00

Capítol

PAVIMENTACIÓ

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

Fc

RUNA

Volum (m³)

0,0001

Fc
3

11

FERRALLA

Volum (m³)

0,0014

40

3

PLÀSTIC

Fc

PAPER I CARTRÓ

Volum (m³)

0,0002

6

40

FUSTA

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

FERRALLA

Volum (m³)

Volum (m³)

0,00003

Fc
1

6

RUNA

Fc

Fc

RESTES VEGETALS
Volum (m³)

0,001

28

1
PAPER I CARTRÓ

Fc

Volum (m³)

Fc

28
RESTES VEGETALS

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Subcapítol

SUBBASES I PAVIMENTS

289.437,00

_

_

_

_

0,0002

58

_

_

0,00003

9

_

_

Subcapítol

VORADES, RIGOLES I CUNETES

128.965,00

_

_

_

_

0,0002

26

_

_

0,00003

4

_

_

Subcapítol

ESCOSSELLS, GUALS I ALTRES

9.447,00

_

_

_

_

0,0002

2

_

_

0,00003

0

_

_

Subtotal
Capítol

427.849,00
XARXA DE CLAVEGUERAM

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

86
PLÀSTIC
Fc

FUSTA

Volum (m³)

13

RUNA

Fc

Volum (m³)

Fc

FERRALLA

Volum (m³)

PAPER I CARTRÓ

Fc

Volum (m³)

Fc

RESTES VEGETALS

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Subcapítol

DRENATGES

15.433,00

0,0002

3

_

_

0,0001

2

_

_

0,00003

0

_

_

Subcapítol

CLAVEGUERAM

11.750,00

0,0002

2

_

_

0,0002

2

_

_

0,00003

0

_

_

Subtotal
Capítol
Subcapítol

27.183,00
XARXA AIGUA POTABLE
AIGUA POTABLE

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
31.786,00

Subtotal

5
PLÀSTIC
Fc

FUSTA

Volum (m³)

0,0001

3

31.786,00

Capítol

XARXA DE REG

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

4
RUNA

Fc

Volum (m³)

Fc

_

_

0,0002

FERRALLA

Volum (m³)
6

3
FUSTA

Volum (m³)

PAPER I CARTRÓ

RESTES VEGETALS

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

_

_

_

_

_

_

6

PLÀSTIC
Fc

1

RUNA

Fc

Volum (m³)

Fc
_

FERRALLA

Volum (m³)

PAPER I CARTRÓ

Fc

Volum (m³)

Fc

_

_

0,00003

RESTES VEGETALS

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

0

_

_

Subcapítol

ABASTAMENT D'AIGUA DE REG

2.250,00

0,0001

0

_

_

Subcapítol

REG DISTRIBUCIÓ

6.878,00

0,0006

4

_

_

_

_

_

0,00003

0

_

_

Subcapítol

REG EMISSIÓ

4.320,00

0,0001

0

_

_

0,0001

0

_

_

0,00003

0

_

_

Subcapítol

REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ

7.384,00

_

_

_

0,0001

1

_

_

0,00003

0

_

_

Subcapítol

REG OBRA CIVIL

21.322,00

0,0003

_

_

0,0010

21

_

_

0,00003

1

_

_

Subtotal
Capítol
Subcapítol

XARXA ELÈCTRICA
MITJA I BAIXA TENSIÓ

Subtotal
Capítol
Subcapítol

XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
ENLLUMENAT PÚBLIC

79.671,00

22

PLÀSTIC

FUSTA

1

RUNA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

_

_

_

_

_

_

_

_

0,00003

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
63.151,00

XARXA TELECOMUNICACIÓ
TELECOMUNICACIONS TELEFONICA

Subcapítol

TELECOMUNICACIONS LOCALRET

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
5.142,00
0,00
5.142,00

RESTES VEGETALS

Volum (m³)
2

Fc

Volum (m³)

_

_

2
PLÀSTIC

FUSTA

RUNA

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

_

_

_

_

0,0001

FERRALLA

Volum (m³)
6

63.151,00

Subcapítol
Subtotal

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

11

79.671,00

Subtotal
Capítol

6

42.154,00

PAPER I CARTRÓ

Fc

Volum (m³)

Fc

_

_

0,00003

Volum (m³)
2

6
PLÀSTIC

FUSTA

FERRALLA

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

_

_

_

_

0,0003

2

0,0001

_

_

0,0001

0

_

0,0003

0
0

Fc

2

Fc

Volum (m³)

_

_

2

RUNA
Volum (m³)

RESTES VEGETALS

PAPER I CARTRÓ

Volum (m³)

Fc
1
1

RESTES VEGETALS

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

0,00003

0

_

_

0,00003

0

_

_

0
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Capítol
Subcapítol

XARXA DE GAS
GAS

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL
0,00

Subtotal
OBRES DE FÀBRICA

Subcapítol

OBRES DE FÀBRICA I ELEMENTS DE CONTENCIÓ

Subcapítol

TANCAMENTS I ELEMENTS AUXILIARS

Subtotal

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

0

ENJARDINAMENT

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

_

_

_

_

_

_

0,00003

PLÀSTIC

FUSTA

RUNA

FERRALLA

Fc

47.452,00

_

_

_

_

0,0001

5

0,0001

0,00

_

_

_

_

0,0002

0

_

Subcapítol

SEMBRA

Subcapítol

PLANTACIÓ

27.484,00

Subcapítol

SUBMINISTRAMENT

Subcapítol

MANTENIMENT

Subtotal

Fc

FUSTA

Volum (m³)

0,0001

Subcapítol

SENYALITZACIÓ

Subcapítol

ABALISAMENT

Subtotal

Fc
0,0001

0,0003

8

0,0002

22.224,00

0,0001

2

_

0,00

0,0001

0

0,0001

_

Volum (m³)

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

Volum (m³)

5

Subcapítol

PROTECCIONS

Subcapítol

MOBILIARI URBÀ

Subtotal

Volum (m³)

PLÀSTIC

0

SEGURETAT I SALUT

4.362,00

_

_

_

0,00

_

_

0,0001

0

_

0,0003

8

0,0001

0

0

Subtotal

TOTALS

_

_

Volum (m³)

Volum (m³)

0,00003

1

_

_

0,00003

0

_

_

1
Fc

RESTES VEGETALS

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

0,00003

1

0,0012

0,00003

0

0,0003

0

0,00003

1

0,0005

14

0,00003

1

0,0002

4

0,00003

0

0,0023

4,55

22

0

2
PAPER I CARTRÓ

Fc

Volum (m³)

Fc

40
RESTES VEGETALS

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

_

0,00003

0

_

_

0,0004

0

_

_

0,00003

0

_

_

0

0

RUNA

Volum (m³)

Fc

55.950,00

_

_

_

_

0,0001

55.021,00

_

_

_

_

_

FERRALLA

Volum (m³)
6

PAPER I CARTRÓ

Fc

Volum (m³)

Fc

_

_

0,00003

_

_

0,00003

RESTES VEGETALS

Volum (m³)

6
PLÀSTIC

Fc

_

Fc

995.296,00

_

0

Volum (m³)

PRESSUPOST
TOTAL DEL
PROJECTE

Volum (m³)

0,0001

FUSTA

FUSTA

Fc

Volum (m³)

2

_

_

2

_

_

3

RUNA

FERRALLA

PAPER I CARTRÓ

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

Fc

_

_

_

_

_

_

_

_

0,00003

39.988,00

TOTALS

2,75

FERRALLA

0
PLÀSTIC

1,80

21
Fc

Volum (m³)

PAPER I CARTRÓ

_

0,0003

Fc

39.988,00

5

0,0001

RUNA

Volum (m³)

Fc

Volum (m³)

0,0002

FUSTA
Fc

Fc

13

7

Volum (m³)

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

Fc

RESTES VEGETALS

5

0,0007

110.971,00
SEGURETAT I SALUT

Volum (m³)

FERRALLA

_

12
Fc

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

Fc
2

4.362,00
EQUIPAMENT I MOBILIARIA URBÀ

Fc

RUNA

_

68.464,00
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

0

PAPER I CARTRÓ

5
PLÀSTIC

2

758,00

Volum (m³)

0
Volum (m³)

17.998,00

RESTES VEGETALS

0
Fc

PRESSUPOST
SUBCAPÍTOL

PAPER I CARTRÓ

Fc

Volum (m³)

PREPARACIÓ DEL TERRENY

Subcapítol

0,0003

FERRALLA

Fc

Subcapítol

Capítol

Volum (m³)

RUNA

47.452,00

Capítol

Capítol

Fc

FUSTA

0,00

Capítol

Capítol

PLÀSTIC

Desembre de 2016

RESTES VEGETALS

Volum (m³)
1,20

Fc

Volum (m³)

_

_

1,20
RESIDUS ESPECIALS
Fc
0,000015

Volum (m³)
15
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

2.1.7 Volum de residus generats en obra d’edificació

Obra nova

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en la part
d’obra d’edificació. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del
Catàleg Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.
Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició
que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra d’edificació, s’ha fet a partir dels m2 d’edificació a
construir, a els que s’ha aplicat per a cada residu un coeficient estandarditzat, extret de la fitxa d’ESTUDI DE
GESTIÓ DE RESIDUS tipus, elaborada pel COAC per a obra nova.
S’adjunta taula amb el resultat de l’esmentada estimació:
En tot cas, la taula no incorpora la gestió de terres procedents d’excavació, ni les terres a reutilitzar, tota
vegada que s’han avaluat conjuntament amb les de l’obra d’urbanització en l’apartat 2.1.5.

1.115,15

PES

PES

VOLUM

VOLUM

ESPONJAMENT

VOLUM
RESIDU

(tones/m2)

(tones)

(m³/m2)

(m³)

%

(m³)

Obra de fàbrica ceràmica

0,0366

40,814

0,0407

45,391

35

61,28

Formigó

0,0365

40,703

0,0260

29,045

35

39,21

Petris barrejats

0,0079

8,810

0,0118

13,159

35

17,76

Guixos

0,0039

4,349

0,0097

10,839

35

14,63

Altres sobrants d'execució

0,0010

1,115

0,0013

1,450

35

1,96

Subtotal sobrants d'execució

0,0859

95,791

0,090

99,884

Fustes

0,0012

1,338

0,0045

5,018

35

6,77

Plàstics

0,0016

1,784

0,0103

11,546

35

15,59

Paper i cartró

0,0008

0,892

0,0118

13,242

35

17,88

Metalls

0,0007

0,781

0,0018

2,006

35

Subtotal embalatges

0,0043

4,795

0,028

31,812

134,84

Perillosos especials
Total construcció edifici

2,71
42,95
inapreciable

0,0902

100,5865

0,1179

131,6960

157,5000

177,7896

2.1.8 Especificacions per a la classificació dels residus
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra,
s’ajustaran al que determini el Pla de Gestió de Residus a elaborar pel Contractista i que haurà de ser
aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat pel Promotor.

4 / 6 RESIDUS Obra Nova

Típus de residu

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

EQUIPAMENT
Superfície construïda (m2)

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats

8

unitats

6

unitats

1

CONTENIDOR 5 M 3 AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

octubre de 2010. V4

Taula 4: Estimació de volum de residus d'obra generats en l'obra de construcció de l'edificació (segons
ratios de la fitxa de gestió de residus d'obra nova de l'OCT del COAC)

( Font: Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

documentació gràfica

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

unitats
Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics

-

unitats
Bidó 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions prev istes per a l'emmagatzematge, maneig,
separació i altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions prev istes són a:
Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, prev i acord de la direcció facultativ a.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc..)

si
-

Aquest Pla s’ha d’elaborar en base a l’Estudi de Gestió de Residus que inclou el projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades, si s’escau, per la Direcció Facultativa,
i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació al Promotor.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Document I. Memòria i annexes
Pàgina 7

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

2.1.9 Vies de gestió de residus
2.1.9.1

Marc legal

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn.
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats
 LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
 DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
 DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
 DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
 DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el
Catàleg de Residus de Catalunya.
 DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
 DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999,
de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
 LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
 LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon
sobre la deposició de residu.
 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley
2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
 ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión de.
aceites usados.
 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de la ley
20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto
833/1998 de 20 de julio.

Desembre de 2016

2.1.9.2 Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs.
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és
a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i
aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de
reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials
perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament
mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin
separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es
disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons
la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les
accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus:
Terres.
Runes i residus inerts.
Plàstic.
Fusta.
Metalls.
Paper i cartró.
Restes vegetals.
Asfalt.
Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.

 LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de residuos
mediante depósito en vertedero.
 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industrials usados.
 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol. Del text refós de la Llei reguladora dels residus.
 DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
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A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus:

Desembre de 2016

V 11- Reciclatge de paper i cartó
V 12- Reciclatge de plàstics
V 14 - Reciclatge de vidre.
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics
V 83- Compostatge
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de Residus
de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:
 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de subscriure entre el
productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.
 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del
seu recorregut.
 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un
mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors de residus.
 Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor d’un residu i
el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a
un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.
 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, al productor
o posseïdor del residu.

2.1.9.3

Gestió dels residus

Els objectius generals de l’aplicació d’un estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en:
 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus.
 Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius es
centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus.

2.1.9.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors
especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

 Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden
gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos:

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents:

T 11- Deposició de residus inerts.

 Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els
contenen.

Formigó
Metalls
Vidres, plàstics

 Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.

 Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de
maquinaria i equips.

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició.

 Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els
contenen.

Formigó, maons

 Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.

Materials ceràmics

 Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.

Vidre

 Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.

Terres
Paviments
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Document I. Memòria i annexes
Pàgina 9

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Desembre de 2016

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUBÍ

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà
amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la
recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió
d’olis residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de
Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a
Catalunya.

INSTAL·LACIÓ

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma
especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial
atenció per evitar qualsevol abocament especialment en traspàs de recipients.

Estat

Codi Gestor

Tipus de residu gestionat

Adreça física

Telèfon

En Servei

E-815.03

Runes

POLÍGON IND. CAN CANYADELL
URBANITZACIÓ CAN PI DE LA SERRA
08191 RUBÍ

935864644

Nom del titular

Adreça

Telèfon

PUIGFEL, SA

CTRA. CENDANYOLA-SANT CUGAT, KM. 3

935864644

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

08290 CERDANYOLA DEL VALLÉS

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per
a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució,
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos
figurarà:
El codi d’identificació els residus
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus
La data d’envasament
La naturalesa dels rics que presenten els residus
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials,
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa
extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.
2.1.9.3.2 Gestors de residus
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la
obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana
de Residus:
http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
En tot cas, s’avança la informació següent:
DIPÒSIT CONTROLAT DEL CASTELLAR DEL VALLÉS
INSTAL·LACIÓ
Estat

Codi Gestor

Tipus de residu gestionat

Adreça física

Telèfon

En Servei

E-1222.11

Runes

PEDRERA VALLSALENT, CTRA. C-1415, PK 24.9
08211 CASTELLAR DEL VALLÈS

937155244

Nom del titular

Adreça

Telèfon

UTE TRADEINSA I CIVIRL (UTE CASTELLAR)

C/ CONVENT, 61

937155244

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

08202 SABADELL
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Pressupost
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Annex de programació d’obra
S’incorpora a aquest annex, un Pla d’Obra i tres plànols de les fases d’obra.
Ambdues propostes de programació de les obres tenen caràcter indicatiu, i hauran de ser substituïdes per les
que haurà de presentar l’empresa constructora prèviament a l’inici de les obres, per tal de que siguin
validades pel Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Terrassa i per la Direcció Facultativa de l’obra.
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PLA D'OBRA
MESOS
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2

ACTIVITATS VIALITAT
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
MURS DE CONTENCIÓ
CLAVEGUERAM
PAVIMENTACIÓ
XARXA D'AIGUA I REG
XARXA ELÈCTRICA BT
ENLLUMENAT PÚBLIC
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
PROTECCIONS
ASCENSOR
SENYALITZACIÓ
ARBRAT I JARDINERIA
MOBILIARI URBÀ

1
25.084,32
17.031,49

TOTAL AL MES PER VIALITAT

42.115,80

ACTIVITATS EDIFICACIÓ
MOVIMENT DE TERRES
MURS I FONAMENTACIÓ
ESTRUCTURA
COBERTA
TANCAMENTS I DIVISÒRIES FIXES
IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
REVESTIMENTS
PAVIMENTS
TANCAMENTS LLEUGERS
INSTAL·LACIONS EVAQUACIÓ
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ I CLIMAT.
INSTAL·LACIONS LAMPISTERIA I APAR. SANIT.
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL·LACIONS TELECOMUNICACIONS
INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT VERTICAL
SEGURETAT, PROTECCIONS I AJUTS
EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALITZACIÓ

1
16.889,31
52.035,60

TOTAL AL MES PER EDIFICACIÓ

68.924,91

176.394,62

124.359,01

145.611,05

67.932,62

ALTRES ACTIVITATS I DESPESES
GESTIÓ DE RESIDUS
SEGURETAT I SALUT

1
6.638,60
4.429,20

2
6.638,60
4.429,20

3
6.638,60
4.429,20

4
6.638,60
4.429,20

11.067,80

11.067,80

11.067,80

11.067,80

TOTAL AL MES PER A ALTRES ACTIVIT. I DESPES.
TOTAL OBRA

2
25.084,32
17.031,49
13.047,15

3
25.084,32
17.031,49

19.119,69

4

87.977,36
18.797,71
19.119,69

5
25.084,32
13.047,15
87.977,36
18.797,71
19.119,69
15.155,42
2.468,10

6
25.084,32

15.155,42

TOTAL
7

87.977,36
18.797,71
19.119,69
15.155,42
2.468,10

8

87.977,36
18.797,71
19.119,69

9
17.031,49
13.047,15
87.977,36
18.797,71
19.119,69
15.155,42

26.854,40

10

15.155,42
2.468,10
26.854,40

2
52.035,60
115.400,09

8.958,92

61.235,49
3

115.400,09

181.649,74

4

5

115.400,09
30.210,96

30.210,96
27.016,31

67.094,13
6

27.016,31

8.958,92

10.705,35

143.518,28

125.894,76

171.128,81

7

8

9

27.016,31
8.958,92
26.762,07

26.762,07
19.726,78
72.303,12

44.477,92
10

13

19.538,22
6.361,48
49.291,25
39.612,88

49.291,25
39.612,88

141.468,71

202.781,21

115.758,54

1.497.719,34

11

12

13

87.977,36

15.155,42
26.854,40
19.538,22

145.432,99

12

125.421,58
68.125,95
39.141,44
615.841,54
112.786,26
114.718,13
90.932,51
7.404,31
80.563,20
58.614,67
6.361,48
98.582,51
79.225,77

87.977,36
18.797,71

19.538,22

55.162,95

11

2.952,79
20.973,38

16.889,31
104.071,21
346.200,28
60.421,92
81.048,92
26.876,76
80.286,20
59.180,35
289.212,47
21.410,71
163.771,85
17.486,20
19.027,47
17.224,31
8.099,01
23.413,48
8.858,36
20.973,38

44.210,25

33.717,11

1.364.452,19

11
6.638,60
4.429,20

12
6.638,60
4.429,20

13
6.638,60
4.429,20

86.301,77
57.579,57

11.067,80

11.067,80

11.067,80

143.881,34

26.762,07
19.726,78
72.303,12

19.726,78
72.303,12

72.303,12

10.705,35
54.590,62
4.371,55
4.756,87

54.590,62
4.371,55
4.756,87

4.371,55
4.756,87

54.590,62
4.371,55
4.756,87
5.741,44

5.741,44

11.706,74

11.706,74

4.049,50
2.952,79

2.952,79

37.721,66

133.458,62

130.873,17

146.620,52

101.158,32

153.470,33

5
6.638,60
4.429,20

6
6.638,60
4.429,20

7
6.638,60
4.429,20

8
6.638,60
4.429,20

9
6.638,60
4.429,20

10
6.638,60
4.429,20

11.067,80

11.067,80

11.067,80

11.067,80

11.067,80

11.067,80

5.741,44
4.049,50

3.006.052,86
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 Plec de Condicions Tècniques Particulars.
 Plec de Condicions Tècniques Generals.

1.1.

Definició

 Descripció de partides que s’inclou als amidaments.

Aquest Plec de Condicions Generals es redacta per adaptar a les necessitats concretes d’aquestes obres,
alguns aspectes de la normativa vigent aplicable i, especialment l’esmentada en l’art. 1.1.42 d’aquest Plec.
Complementa el projecte tècnic al que s’incorpora i juntament amb la memòria, plànols i demés
documentació que després es dirà, esdevé documentació contractual entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’empresa contractista que resulti adjudicatària.

1.2.

Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació serà l’execució de les obres detallades en el projecte, separadament o agrupadament,
segons si la entitat promotora procedeix a adjudicar el projecte per separat o conjuntament. La modalitat
d’obra única vindrà definida per la unitat d’adjudicació i contracte, no per la coincidència en una mateixa
empresa adjudicatària de procediments d’adjudicació i contractes segregats.
En un altre accepció, es considera àmbit d’aplicació: les relacions entre el promotor, el contractista i la
direcció facultativa, la forma d’interpretar les condicions contractuals i el projecte, la forma de verificar el
seu compliment, els criteris de determinació de les contraprestacions, d’ordre i bona disposició de les
obres, de control de modificacions, terminis, recepcions, etc. De les condicions que han de complir els
materials d’ús comú en tots els projectes, procedència, característiques, etc. I de les condicions de
seguretat i salut en que han de ser executades les obres, tant pel que afecta al propi personal executor com
a qualsevol persona aliena a les obres.

1.3.

Descripció del projecte

 Quadres de preus núm. 1
 Pressupost total
 Annexes de Control de Qualitat, Seguretat i Salut i Gestió de Residus

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pet la resta d’annexes,
quadre de preus núm. 2, els pressupostos parcials, el resum de pressupostos i el pressupost per al
coneixement de l’Administració.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada dels autors del Projecte
i de l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitzen de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació que el
contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per
tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i
materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials
d’explanació, justificació de preus, etc.).
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte,
així com de la insuficiència d’algun amidament.

Es refereix, el present Plec de Condicions Generals, al projecte executiu del Nou equipament i millora de la
urbanització de la plaça de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat, de Terrassa.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si
s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les
unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

Cas d’executar-se separadament algun ram o fase de l’obra, seran d’aplicació a cada una de les obres i a
cada una de les contractacions les condicions d’aquest Plec.

1.5.

Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no són modificades per les
Prescripcions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document.

Correspon al contractista la direcció i organització de l'obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva
execució, coordinar els mitjans materials i humans i vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les
quals les mateixes es desenvolupen siguin correctes, d'acord amb la Normativa vigent.

1.4.

Documents dels projectes

El projecte consta dels següents documents :
 Document núm. 1 :

Memòria i annexos

 Document núm. 2 :

Amidaments

 Document núm. 3 :

Pressupost

 Document núm. 4 :

Plànols

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria.
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota
pressupost són els que segueixen, i per l’ordre de prevalença en el que s’anomenen:
 Memòria.
 Plànols.

Plec de Condicions Generals

Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en
els documents que composen el projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i
reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direcció tècnica de
les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les
liquidacions parcials.

1.6.

Obligacions del contractista

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la
maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents :
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs.
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic
quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra i haurà de romandre, durant les hores de treball, a peu d’obra.
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c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres.

- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes,
etc.

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part
del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableixen
els articles 210 i 211 de la Llei de Contractes del Sector Públic (d’ara en endavant LCSP).

- Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials.
- Despeses de protecció de pastat i de la mateixa obra contra tot deteriorament.

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.506,05 €, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la
direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit.

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia
elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista
disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de fax i servei de correu electrònic.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i
utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització
immediata.
h) El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la
licitació, per al normal compliment de llurs funcions.
i) L’Ajuntament de Terrassa, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució de personal del
contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar l’exercici
d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el
persona assignat a l’obra.

1.7.

Compliment de les disposicions vigents

Hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 1.44 d’aquest Plec de Condicions Generals.
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius,
carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament
electrotècnic de baixa tensió, Reglament de Seguretat i Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin
d’aplicació en aquells treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris per al compliment del
contracte.

1.8.

Indemnitzacions a càrrec del contractista

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat.
El contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les
persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries
especificades a l’annex Estudi Ambiental del projecte i, també, d’altres que es considerin oportunes (segons
indiqui el Responsable de la Vigilància Ambiental i/o la Direcció d’Obra), per tal d’evitar afeccions
perjudicials sobre el medi ambient. Serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar per
no haver aplicat les mesures preventives necessàries, haguessin estat indicades, o no.
Així mateix, el contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les
servituds afectades, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al
gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de les restes procedents de l’obra.
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats.
- Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra.
- El contractista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels
permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del
projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com del visat del col·legi professional
corresponent.
- El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’aprovació prèvia
del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament competent o estament en qui delegui.
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.

1.10. Coneixement de l'obra per part del Contractista
Es fa constar, als efectes oportuns, que el Contractista, amb caràcter previ a la firma del contracte, ha
inspeccionat el lloc on ha d'executar-la, així com els seus accessos, per la qual cosa té un perfecte
coneixement de la ubicació i naturalesa de l'obra, necessitats de materials i equips per portar a terme la
mateixa, mitjans d'accés i en general, de tots els factors que, d'alguna manera, puguin condicionar o influir
en l'execució de les obres.

1.11. Direcció de les obres
L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la
correcta realització de l’obra contractada.
La Direcció Tècnica o Direcció Facultativa de les obres (DT o DF), serà exercida per tècnics competents,
nomenats a tal efecte per l’Administració.
Les seves funcions i atribucions seran:

1.9.

Despeses a càrrec del contractista

Seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu
explícitament el contrari, les següents despeses :

1. Seguiment de l'obra, a l' objecte de comprovar de forma continuada que l'obra executada s'ajusta a la
que va ser contractada (es a dir, al projecte i a les possibles modificacions aprovades) i es realitza en el
termini pactat.

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
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2. Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quant a: interpretació dels plànols o del Plec de
Condicions; característiques dels materials, forma d'execució de les unitats; medicions i abonament , etc.,
sempre que no es modifiquin les condicions del contracte.
3. Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del
Contracte o aconsellin la seva modificació emetent, arribat el cas, les propostes corresponents.
4. Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o gravetat, la direcció immediata
de determinades operacions o treballs en curs, per la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva
disposició el personal i material de l'obra.
5. Realitzar la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions, així com certificacions
parcials i liquidació de les obres. Tot això conforme amb les normes legals vigents.
Tanmateix, els Serveis Tècnics Municipals, sense tenir funcions de Direcció executiva, podran fer un
seguiment general de l’obra i, conseqüentment, disposaran de lliure accés a les mateixes.
El contractista tindrà, al seu torn, un delegat amb funcions de responsabilitat global sobre l’obra, que haurà
de ser tècnic titulat i que actuarà com a interlocutor de la DT.

1.12. Llibre d'ordres i d' incidències
Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre d'Ordres, en Actes
numerades o qualsevol altre model que disposi la DT. L'original de l'esmentat full serà lliurat al Contractista
o al seu representant en obra, el qual queda obligat a firmar el citat full com avís de recepció.
El Llibre d'Ordres s'utilitzarà discrecionalment per la Direcció Facultativa en els següents supòsits:
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constar en l'acta que queda suspesa la iniciació de les obres, fins que ambdues parts contractants
estableixin de comú acord la desaparició o superació de les causes de la impossibilitat o inconveniència.
Cas de desacord entre les parts, sobre el que s’exposa en el paràgraf anterior, resoldrà la DF.
El còmput del termini d'execució, es comptarà des del dia següent al de la notificació.
En els casos que per tractar-se de qüestions que no impedeixen el començament dels treballs ni afecten a
l'essència dels mateixos, no sigui precís decretar la suspensió abans esmentada, es deixarà constància del
fet en l'Acta de Replanteig i es tramitarà l’oportú informe. Arribat el cas i a sol·licitud del Contractista, la DF
valorarà el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi
de concedir l'oportuna pròrroga.

1.14. Condicions generals d’execució de les obres
Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona
construcció lliurament apreciades per la direcció tècnica de les obres.
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i
efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a
judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació,
constatació, amidament i liquidació, que seran subscrits per la direcció tècnica de les obres. Aquests plànols
els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d’obra i a criteri de la
direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer
l’amidament, excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres.

 A l'objecte de tenir constància escrita de determinades ordres.
 A sol·licitud del Contractista, si la importància de l'ordre ho aconsella.

1.15. Cartell d'Obres

 Per anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs.

A part de la senyalització d'obra especificada en un altre article del Plec, es disposaran cartells informatius,
amb les característiques determinades per l'Ajuntament de Terrassa si aquest així ho prescrivís als
promotors de l’obra. Els esmentats cartells informatius hauran de col·locar-se abans del començament de
l'obra i la seva correcta subjecció i visibilitat serà comprovada en l'Acta de Replanteig.

 Com Llibre d'Incidències.

1.13. Replanteig de les obres
Dins del termini que es consigni en el Contracte, la DF. procedirà, en presència del Contractista, a efectuar
la comprovació del replanteig, estenent-se acta del resultat que serà firmada per ambdues parts
interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va realitzar el contracte.
Per això es notificarà al Contractista el dia i hora en que s'efectuarà la citada comprovació.
Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a l'acte de la comprovació del replanteig, la seva
absència es considerarà com incompliment del Contracte, amb les conseqüències o efectes que preveu la
Llei.
Quant el resultat de la comprovació del replanteig demostri la possessió i disposició real dels terrenys, la
seva idoneïtat i la viabilitat del projecte, a judici de la DF. i sense reserva per part del Contractista, es
donarà per aquella l'autorització per iniciar-les. De tal autorització quedarà notificat el Contractista pel fet
de subscriure l'acta, començant-se a comptar el termini d'execució de les obres des del dia següent al de la
firma de l'acta.
Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstàncies a les quals es refereix el precedent
paràgraf, o quant la DF. entengui necessari la modificació de les obres projectades o el Contractista faci
present reserves, i d'això es derivi la impossibilitat o inconveniència del començament dels treballs, es farà
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La qualitat del material utilitzat serà suficient per garantir la seva conservació durant la duració de l'obra.
Cas d'observar-se defectes en el mateix, la DF ordenarà la seva immediata reparació o substitució. Si els
esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la Direcció procedirà a encarregar nous cartells
a càrrec del Contractista.

1.16. Danys per pluges, gelades, etc
Correspon al Contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l'obra, la prevenció de danys que
poguessin ocasionar-se per pluges, gelades i altres accidents atmosfèrics.
Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i, en conseqüència,
no seran d'abonament.
Tampoc seran d'abonament els danys a l'obra que puguin derivar-se de l'omissió dels esmentats treballs
preventius.
El Contractista serà responsable únic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se.
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1.17. Modificacions d’obra
Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions de les obres compreses
en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti
com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 217 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic.
S'entendrà com a modificació d'un projecte l'eliminació d'algunes de les seves unitats d'obres i/o la inclusió
d'altres noves en substitució, o no, d'aquelles.
Es consideraran obres addicionals les que, sense alterar les unitats d'obra previstes, es necessari afegir per
poder complir els objectius desitjats en redactar i aprovar el projecte.
Si la modificació requereix la introducció d'unitats d'obra noves, els nous preus seran fixats per la DF amb els
mateixos criteris en que s’han fixat els preus unitaris del pressupost del projecte. El preu així determinat serà
vinculant per ambdues parts contractants.
El projecte modificat substitueix a l'original a efectes del contracte i en conseqüència queden inalterades les
condicions d'adjudicació. En particular, els nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes, als
quadres de preus del projecte original i se'ls hi aplicarà la baixa d'adjudicació com als demés.
El termini d'execució podrà modificar-se per adequar-lo a les noves condicions, si així s'estima oportú.
Procediment abreviat.
En el supòsit que les modificacions necessàries fossin, a criteri de la DF, de poca entitat física i/o econòmica
podran ser ordenades directament per la mateixa DF, previ acord amb el nou preu, si aquest existís.
De la modificació introduïda se'n donarà compte immediatament al promotor, per al seu coneixement i
l'oportuna previsió de la despesa.
La DF farà constar les modificacions i les instruccions donades al respecte en el del Llibre d'Ordres.
Variacions en el pressupost a l'efectuar l’amidament real de l'obra.
No es consideraran com a modificacions les diferències entre l’amidament real de l'obra executada i el previst
en projecte, sempre que les esmentades diferències resultin de correccions menors d'obra, detalls d'acabat, o
d'inexactituds, medicions poc ajustades, etc. normals en la redacció de projecte i no de canvis en el contingut i
essència del mateix.
La mateixa consideració és aplicable al contingut i import final de les Partides Alçades incloses en el projecte.

1.18. Control de qualitat i assajos
El contractista contractarà l’empresa especialitzada que haurà d’efectuar els controls de qualitat i els assajos,
que prèviament haurà seleccionat la DT d’entre una terma que proposarà el contractista. L’import del control
de qualitat a càrrec del contractista serà fins a l’1,5% de l’import de l’adjudicació sense IVA.
L’empresa seleccionada presentarà un programa de control que, com a mínim, inclogui les disposicions sobre
control de qualitat que es contenen en aquest projecte, el qual haurà de ser aprovat per la DT i el contractista.
El contractista s’haurà de fer càrrec, així mateix, i al marge de l’import màxim assenyalat, de la repetició de
proves o assajos que resultin necessaris per causa de resultats no admissibles i de les proves o assajos
addicionals que la DT estimi necessaris a la vista de les circumstàncies d’execució o de resultat aparent de
determinats treballs.
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L’empresa de control de qualitat lliurarà els resultats de les proves sempre,en primer lloc, a la DT, i còpia al
contractista. Els resultats es lliuraran sempre interpretats.
La DT pot exigir, si fos el cas, la substitució de l’empresa de control per part del contractista. Aquest, al seu
torn, pot proposar la substitució de la dita empresa a la DT, que haurà de donar la seva conformitat, en tot
cas.

1.19. Mesures d’ordre i seguretat
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura
marxa dels treballs.
En tot cas, els contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les obres, de tots
els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i reglaments i disposicions posteriors, especialment la
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals i el
Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/95, de 8 de
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de
l’Administració.
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.500,00 €, el contractista haurà de presentar
certificació que acrediti que té concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir
a tercers per un import no inferior a 120.200,00 EUROS.
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions.

1.20. Conservació del medi ambient
El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les
mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin nul·les, o en tot cas, les previstes en la
documentació ambiental pertinent. Per aquest darrer propòsit, s’associarien les mesures correctores o
compensatòries que ja haurien estat indicades en projecte.
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en
allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors
per a rebaixar la pol·lució fònica.
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte
d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres i es procedirà a la protecció dels mateixos mitjançant els
dispositius adients, quan no s’hagin de talar.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i
mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d’obra o dels organismes
institucionals competents en la matèria.
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1.21. Obra defectuosa
Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la
direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que
cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista estarà obligat a acceptar aquesta
valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada,
d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de
pròrroga en cas d’execució.

1.22. Replanteig de les obres
El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució
de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el
terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i
perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran
a càrrec del contractista.

1.23. Senyalització i altres mesures de seguretat de l’obra
El Contractista, des del mateix començament de l'obra, té l'obligació expressa de garantir per tots els mitjans
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i bens en general. Per això, haurà de
senyalitzar les obres (o altres zones adjacents que fossin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir
l'execució dels treballs de forma prudent.
En conseqüència, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o a la seva
senyalització, seran de la responsabilitat exclusiva del Contractista.
Abans de procedir a qualsevol regulació, i en el seu cas desviament del trànsit afectat (tan peatonal com
motoritzat), haurà de sol·licitar sempre l'autorització i supervisió de l'organisme municipal competent
(Guardia Urbana, responsables de mobilitat, etc.).
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions tendents a garantir la seguretat de l'obra i
tots els mitjans materials que calgui per a tot això (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i
lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses incloses en els preus unitaris del
projecte.
La presència, regular o no, de Tècnics Municipals (o membres de la Guardia Urbana) en la seva funció de
control i comprovació no eximeix ni relleva al Contractista de la citada responsabilitat.
La DF advertirà al Contractista de quantes deficiències observi, havent de considerar-se l'esmentat
requeriment com d'obligat compliment per al Contractista.
La repetició dels citats defectes o la poca diligència en la seva correcció serà anotada per la DF en el Llibre
d'Ordres, remetent copia de l'esmentat full a l'òrgan contractant als efectes oportuns.

1.24. Col·locació i ús dels materials
No es procedirà a l'ús i col·locació dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la DF,
dipositant a l'efecte el Contractista les mostres i models necessaris prèviament contrasenyats per efectuar
amb ells comprovacions, assajos o proves que poguessin estimar-se necessàries.
Aquest reconeixement previ no suposa l'autorització definitiva, poden fer substituir encara després de
col·locats, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses
que s'originin en aquest cas seran a compte del Contractista.
Plec de Condicions Generals
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Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar,
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita del director de l’obra.
Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, préstecs i
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu
unitari.
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes
les despeses, cànons, indemnitzacions, etc. que es presentin.
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a
la qualitat.

1.25. Abocadors
Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista,
així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat.
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en
la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu
unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de
transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.
Si als amidaments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de
l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc. i la direcció
d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o
material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a
cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per
haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions, i permisos necessaris i
canons, així com els cànons i despeses per a la deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat.
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de
medi ambient.
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes
i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i
estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada extensió i compactació dels materials
seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà
extreure cap tipus de materials de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa
del director de l’obra.
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra.
En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.
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1.26. Explosius

Elements afectats

No s’utilitzarà, en aquesta obra, cap classe d’explosiu per a executar-la.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a
l’extinció del contracte. A tal efectes, i seguint les instruccions del director de l’obra, se senyalaran sobre el
terreny abans d’iniciar-se les obres.

1.27. Expropiacions, servituds, serveis i elements afectats
Generalitats
No hi ha previstes expropiacions per a l’execució de les obres.
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d'obres d'àmbit municipal i caràcter urbà el Contractista
té el coneixement previ de la possible existència de nombroses i diverses servituds en l'obra, com per
exemple esteses d'empreses de serveis públic privades (Gas, Telèfons, Electricitat), empreses de serveis
públics municipals (Aigua, Clavegueram) o de serveis municipals (enllumenat públic).
Per evitar els accidents per confiança en plànols no actualitzats a la data de començament de les obres la
informació sobre serveis afectats continguda en el projecte s’ha de considerar indicativa. Per tot això, el
Contractista queda obligat a sol·licitar la citada informació a les diferents companyies i a l’Ajuntament abans
de començar els treballs.
L'exacta localització, mitjançant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant l'execució dels
treballs (o la seva reposició al final dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva
presència ocasioni no seran mai d'abonament, considerant-se com a despeses incloses en els preus unitaris.
No seran tampoc d'abonament les despeses de manteniment o les de reparació de ruptures, avaries, etc.,
produïdes en els esmentats serveis per les obres, inclòs quant la seva posició no respongui a la informació
rebuda o segueixi traçats imprevisibles, ja que es considerarà que el Contractista ha incomplet l'obligació de
localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball, el cost del qual queda inclòs en projecte tal i com
s'ha dit.
Serà d'abonament, sempre que la DF les consideri obres necessàries per a l'execució del projecte i les autoritzi
expressament, les modificacions de traçats que comportin augment significatiu dels mateixos (provisionals o
definitives) o el seu reforç.
Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s'abonaran als preus del projecte, quedant els
materials utilitzats que fossin aprofitables de propietat Municipal.
El Contractista té el deure d'avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, aconselli la
seva reparació o renovació.
El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar els
defectes detectats en la forma que determini la DF. Els esmentats treballs seran d'abonament als preus de
projecte i, sí de cas hi manca, a preus contradictoris.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element
reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de malmetre’l.

1.28. Col·locació de serveis
Es recorda al contractista que és prohibit de col·locar qualsevol tipus de servei dins l’espai parcel·lat, amb
l’excepció de les corresponent connexions de desguàs del clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons.
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, el contractista
haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d’acord amb
l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

1.29. Existència de trànsit durant l’execució de les obres
L’existència de determinats vials o camins, o l’existència, en aquest cas, d’itineraris i accessos, que s’hagin
de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del
contractista.
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si
s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris dotant-los de la senyalització
corresponents, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris
desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de
tots els que hi circulin.
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de serveis esmentats, es
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas
que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran
definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris,
com en l’apartat anterior.

1.30. Interferència amb altres contractistes

En ambdós casos, l'abonament es realitzarà amb càrrec a la Partida d'Imprevistos o es redactarà l’oportú
pressupost addicional d'obres.

El contractista programarà i organitzarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les
obres, sigui possible realitzar treballs de manteniment de jardineria, edificació i instal·lacions en espais
privats o públics de l’àmbit. En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra,
referents a l’execució de les obres per a les fases, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra
totalment acabades o de compatibilitzar les actuacions.

L'existència de serveis en número tal que impedeixi l'excavació continuada a màquina en la generalitat o en
zones importants de l'obra haurà de ser plantejada a la Direcció d'Obra, la qual valorarà els fets i decidirà les
superfícies i/o volums que seran abonats com excavació a mà.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada
execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment,
objecte de reclamació.

Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l'execució normal de les unitats d'obres diferents de la
pròpia excavació (p.ex. col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre
incloses en els respectius preus.
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1.31. Desviament de serveis
Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o
mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar
i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà a l’ajuntament les gestions necessàries per a la
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre
de preus núm. 1, cas de ser executades pel contractista.
Cas que executi el desviament la pròpia companyia responsable del servei o una altra empresa, ja sia per
decisió de la dita companyia, de l’Ajuntament o de la DT, el contractista de l’obra principal facilitarà
l’execució dels treballs. En cap cas aquests treballs generaran dret a indemnització pel retard que poguessin
ocasionar.

1.32. Amidaments
S'observaran les següents prescripcions:
 Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista haurà

d’instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus de la qual hauran de ser aprovats per la DF la qual
contrastarà l'esmentada bàscula quants cops consideri oportuns.
 No es podran convertir les mesures de pes o volum i viceversa, que no s’autoritzin expressament. El factor

de transformació ho fixarà la DF, a la vista dels resultats del laboratori o dels assajos realitzats en obra.
 Els excessos que resultin en amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, no seran

d'abonament quan aquests excessos siguin evitables, podent, fins i tot, la DF exigir que es corregeixin les
obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixades en el plànols.
 Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d'abonament si, a judici de la DF, formen part dels

treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la unitat.
 Si l'obra totalment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada, (és a dir, si els amidaments reals

són inferiors als amidaments segons els plànols del projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per
ordre de la DF o per un error d'execució que no doni lloc al seu rebuig, l'obra s'abonarà segons els
amidaments reals de l'obra executada.
 En absència d’amidaments i valoració separada i específica s'entendrà que l'excavació inclou la part

proporcional de: demolicions, estrebacions puntuals, esgotament d'aigua, excavació manual en zones amb
cruïlles de serveis, transport de residus a l'abocador i altres treballs auxiliars necessaris per a la seva
execució total i correcta.

1.33. Plànols definitius
En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició indispensable per a
considerar-la efectiva, l'adjudicatari lliurarà a la DF els plànols a escala de l'obra executada, amb tots els
detalls i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de l'obra efectuada. Acabat el
termini sense haver-los presentat, es procedirà a realitzar els citats plànols per part de la DF, amb càrrec a la
liquidació de les obres.

1.34. Recepció d’obra i termini de garantia
Neteja final de les obres. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la
seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres
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auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el
termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia.
Restauració de les àrees emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars. El contractista procedirà,
a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de les àrees que hagin
estat emprades per a la ubicació de les instal·lacions auxiliars de l’obra (incloent les àrees d’aplec de
materials i terres) i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús original
del sòl.
Restauració dels abocadors i préstecs de nova creació. El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada
acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la restauració de les àrees que hagin estat emprades per
abocar o extreure terres i, sempre que aquestes àrees quedin fora de l’àmbit d’actuació, es restituirà l’ús
original del sòl.
Recepció de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció
tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es
trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no estiguin
en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar
els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica
efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran
els tràmits per a la seva recepció.
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.14 d’aquest Plec, el contractista aportarà a
la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a la
DF , elaborar el plànol definitiu de l’obra.
Així mateix i previ a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de recepció o
conformitat, signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: clavegueram, aigua, telèfon,
energia elèctrica, reg, enllumenat i fibra òptica, i pel que fa a la legalització de les instal·lacions
d’enllumenat, energia elèctrica (de l’espai públic i de l’equipament) i qualsevol altre tipus d’instal·lació que
ho requereixi, haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes
d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els
diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les
proves de recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides en
aquest plec, tant de dia com de nit, aportant, si cal, un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent
elèctric a l’obra.
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 218.5 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic.
Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de
l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el contracte, es
modifiqui expressament aquest termini.
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc.).
En cas que l’obra s’arruïni un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció o degut a
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el
termini de 15 anys a comptar des de la recepció, d’acord amb l’article 219 de la Llei 30/07, de 30 d’octubre,
de Contractes del Sector Públic.
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1.35. Conservació de les obres
La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reg, reparació i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalització i barreres, plantacions, sembres, hidrosembres, enllumenat, instal·lacions
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les
despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, el càlcul de les seves previsions econòmiques,
les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin convenients.
Un cop feta la recepció de l’obra, i en el decurs de l’any del termini de garantia, el contractista tindrà cura
del manteniment de l’arbrat i jardineria, que inclourà el manteniment de la xarxa de reg, la substitució
d’elements d’arbrat, arbustos o plantes, el reg, l’esporga, els tractaments fitosanitaris i el manteniment de
tutors i aspres.

1.36. Amidaments i liquidació
La D.F. en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la recepció, o en aquell termini que es fixes en el
contracte, practicarà la liquidació de la obra, aplicant el resultat de l’amidament, els preus i les condicions
econòmiques del contracte.
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descomposició que figura al quadre núm. 2A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una
advertència a aquest efecte.
Fins i tot si a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen
hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat,
tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o distàncies de transport,
nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat
per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu.
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als
corresponent articles del present plec o al quadre de preus núm. 1, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a
la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials no
relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i,
conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari corresponent.
Si l’oferta econòmica efectuada pel contractista, en base a la qual s’estableix el contracte, proposa una
modificació global de l’import de l’obra, sense més especificacions, el percentatge que això signifiqui serà
traslladat a l’import de cada certificació, repercutint així sobre tots els preus unitaris. Si la modificació es
basa en l’alteració explícita d’una o varies partides d’obra es traslladarà en el moment de la certificació
directament al preu unitari de la partida o partides en qüestió.

1.39. Partides alçades

La liquidació es comunicarà al Contractista per a que, en el termini de 30 dies, formuli objeccions per escrit,
transcorregut el qual, si no les presenta, s'entendrà que dóna la seva conformitat a la liquidació.

Les partides alçades a justificar (d'ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus:

1.37. Termini d'execució i pròrrogues

Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu però l’amidament de la qual no es pot conèixer, per
raons tècniques o econòmiques, en redactar el projecte.

El termini d'execució de les obres, així com la sanció per finalitzar fora del termini, es determinarà en el
contracte.
El termini d'execució indicat en la memòria del projecte tindrà tan sols caràcter orientatiu.
El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables,
podrà sol·licitar al promotor una pròrroga.
La sol·licitud haurà de presentar-se abans d'acabar el termini i per escrit raonat i justificant la petició.

1.38. Preus unitaris
El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà el que s’aplicarà als amidaments per a
obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra.
Els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en
contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció,
etc.), transport, pastat, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent
unitat d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions,
normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les
unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre
núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades, omissions o modificacions de preus a la

Plec de Condicions Generals

1. PAaj en l' execució d'obres la descripció de la qual s'inclou.

El seu abonament es realitzarà utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el
quadre de preus del Projecte o per analogia amb els d’altres partides
La definició exacta dels treballs a realitzar correspon a la DF, la qual disposarà discrecionalment dels mitjans
econòmics atribuïts a la PAaj, sempre que els esmentats fons s'utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats
a que es destina la PAaj.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de
l'òrgan contractant, encara que sí es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta.
2. P.A. en Imprevistos.
D’haver-ne, es tracta de treballs necessaris per executar l'obra principal, que no es possible preveure i que
sorgeixen en qualsevol obra durant la realització de la mateixa, però amb molta més freqüència i importància
relativa, en obres urbanes.
La seva execució serà ordenada per la DF i el contractista estarà obligat a executar-los als preus unitaris del
quadre de preus o, en el se defecte, als que contradictòriament s'estableixin.
Es podran inclourà també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementàries, que per la
seva poca magnitud no justifiquen una valoració més detallada en projecte.
Podrà disposar-se una única PA per a tot el projecte o bé incloure diverses PA, quan el projecte s'hagi
zonificat.
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La DF disposarà discrecionalment dels mitjans econòmics atribuïts a aquest objectiu, sempre que es destinin
exclusivament a les finalitats abans descrites.
En conseqüència, la justificació i descomposició del pressupost de la PAaj no requerirà aprovació específica de
l'òrgan contractant, encara que sí es requereixi per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la
mateixa.
Les partides que figuren, si és el cas, com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als
quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop
realitzats els treballs als quals corresponen.
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament
l’import de les factures.

1.40. Abonament d’unitats d’obra
Els conceptes amidats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de
preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari
per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat
executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte i no
podrà ser objecte de sobrepreu.
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En conseqüència, quedarà retinguda la part que fos necessària de la fiança, fins a cobrir el seu valor de
reposició als preus de projecte. Si contractualment no s’hagués establert fiança, farà aquestes funcions la
darrera certificació.

1.43. Disposicions aplicables
Normativa tècnica d’urbanització
General
 Llei 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme

(DOGC núm. 5686 de 05.08.2010)
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme.

(DOGC núm. 4682, de 24.07.2006)
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,

complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954, de 30.09.1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30.01.1995)
 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques
(DOGC núm. 1526, de 04.12.1991)
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de
reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos als preus del contracte.

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres
arquitectòniques urbanístiques –BAU-)
(DOGC núm. 2043, de 28.04.1995)

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la
normativa relacionada a l’apartat 1.43.

 Reial Decret 505/2007 de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb

1.41. Revisió de preus

Vialitat

La revisió de preus serà únicament procedent si es preveu en el contracte i, en tot cas, si l’inici de l’obra, un
cop contractada, es demorés per un termini superior a un any per causes alienes al contractista. Igualment
si hagués d’interrompre l’execució de l’obra, un cop aquesta s’hagi iniciat, per un termini superior a sis
mesos.
Els terminis reals d’interrupció i la naturalesa aliena de les causes serà certificada per la DF.

discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.
 Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de

firme”, de la instrucción de Carreteras.
(BOE núm. 297, de 12.12.2003)
 Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de

firmes”, de la Instrucción de carreteras.
(BOE núm. 297, de 12.12.2003)

Cas de fer-se revisió de preus s’aplicarà la formula o fórmules polinòmiques corresponents vigents per la
contractació d’obra pública, en funció del tipus d’obra d’urbanització i d’edificació.

 Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras”

La revisió de preus es regeix pel que disposa els articles 77 a 82 de la Llei de Contractes del Sector Públic. La
revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import.

 Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial”

El plec de clàusules administratives particulars o el contracte hauran de detallar, en el seu cas, les fórmules
o sistema de revisió aplicable.

 UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por

1.42. Termini de garantia

Genèric d’instal·lacions urbanes

El termini de garantia serà d'1 any a comptar des de la data de l'Acta de Recepció .

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques

La garantia d'aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepció
provisional de l'obra, s'entendrà que comença a comptar de nou des de la reparació.

Plec de Condicions Generals

(BOE núm. 28, de 02.02.2000)
(BOE 17.09.1990)
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.

que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics
que discorren pel subsòl.
(DOGC núm. 1606, de 12.06.1992)
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 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es
modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
(DOGC núm. 1649, de 25.09.1992)
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul
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 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de

Saneamiento de Poblaciones”.
(BOE núm. 228, de 23.09.1986)
Xarxes de distribució d’energia elèctrica
Sector elèctric

Xarxes de proveïment d’aigua potable

 Llei 54/1997 del Sector elèctric

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic.

 Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització

(BOE 06.06.2003)
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de

Catalunya
(DOGC 21.11.2003)
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del

agua i el consumo humano
(BOE 21.02.2003)
 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

d’instal·lacions d’energia elèctrica.
(BOE núm. 310, de 27.12.2000) correcció d’errades (BOE 13.03.2001)
 Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric.

(DOGC 18.12.2001)
Baixa Tensió
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

(BOE núm. 224, de 18.09.2002)
En particular:
ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas

aguas.
(BOE 24.07.01)
 Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.

(DOGC 22.07.99)
 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de

abastecimiento de agua
(BOE núm. 236 i 237 de 02.10.1974 i 03.10.1974 respectivament)
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”

Hidrants d’incendi
 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis,

complementaris de la NBE-CPI/91
(DOGC núm. 1954, de 30.09.1994, correccions DOGC núm. 2005, de 30.01.1995)
 Real Decret 2177/1996 pel que s’aprova la Norma Bàsica de l’Edificació “NBE-CPI/96: Condiciones de

Protección contra Incendios en los edificios”
(BOE núm. 261, de 29.10.1996. Apèndix 2 art. 2.4 )
 Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra

incendios”
(BOE núm. 298, de 14.12.1993)
Xarxes de sanejament
 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament

(DOGC núm. 3894, de 29.05.2003)
 Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament

de les aigües residuals urbanes.
(BOE núm. 312, de 20.12.1995)

Plec de Condicions Generals

Centres de Transformació
 Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales

eléctricas y centros de transformación”
(BOE núm. 288, de 01.12.1982, Correcció d’errors BOE núm. 15, de 18.01.83)
 Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación”
(BOE núm. 183, de 01.08.1984)
 Especificacions tècniques de companyies subministradores

Enllumenat públic
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient

(DOGC 12.06.2001)
 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09

Instalaciones de alumbrado exterior.
(BOE núm. 224, de 18.09.2002)
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”.

Xarxes de telecomunicacions
 Especificacions tècniques de les Companyies:


NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”.
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NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”.
Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976
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Requisit bàsic d’habitabilitat
Estalvi d’energia

 Plec de Condicions de LOCALRET

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

1.44. Relació de la normativa d’aplicació a l’edificació

D 21/2006 (DOGC: 16.02.2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en
cadascun d’ells.
Protecció enfront del soroll

En la redacció del present projecte s’han observat les normes vigents aplicables a la construcció. En
compliment del Decret 462/71 “Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación”,
s’annexa una relació de la normativa vigent.

 Llei de protecció contra la contaminació acústica

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002

Normativa tècnica d’edificació

Sistemes estructurals

General

 EHE Instrucción de Hormigón Estructural

 Ley de Ordenación de la Edificación.

Ley 38/1999 (BOE: 06.11.99),modificació: llei 52/2002, (BOE 31.12.02) Modificada pels Pressupostos
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105.
 Codi Tècnic de l’edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28.03.2006)
 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/71 (BOE: 24.03.71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 07.02.85)
 Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O. 09.06.71 (BOE: 17.06.71) correcció d’errors (BOE: 06.07.71) modificada per l’O. 14.06.71(BOE:
24.07.91).
 Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març
 Certificado final de dirección de obras

D. 462/71 (BOE: 24.03.71)
Requisits bàsics de qualitat
Requisit bàsic de funcionalitat
Accessibilitat
 Codi d’accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91

D 135/95 DOGC: 24.03.95
 Ley de integración social de los minusválidos

Ley 13/82 BOE 30.04.82
Requisit bàsic de seguretat
Seguretat en cas d’incendis
 Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91

D 241/94 (DOGC: 30.01.95)
 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus

RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13.01.99)
Materials i elements de construcció
 UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

12.04.85 (DOGC: 03.05.85)
 RC-03 Instrucción para la recepción de cementos

RD 1797/2003 (BOE: 16.01.04)
 RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de

construcción
31.05.85 (BOE: 10.06.85)
 RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de

construcción
27.07.88 (BOE: 03.08.88)
Instal·lacions
Instal·lacions de fontaneria
 Condicions higienico sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
 Es regula l’adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 DOGC: 16.02.200
Instal·lacions tèrmiques
 RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002
Instal·lacions d’electricitat
 Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18.09.02)
 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización

de instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27.12.2000)

propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 02.04.2005)

Plec de Condicions Generals
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Instal·lacions d’ascensors
 RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell

95/16/CE, sobre ascensors
31/06/99 (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99)
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 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio

ambiente producida por el amianto.
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de

construcción y demolición.

 Reglamento de aparatos de elevación y su manutención
RD 2291/95, de 8 de novembre
 Instrucciones Técnicas Complementarias

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)
RD 2291/85 (BOE: 11.12.85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19.01.87)modificacions (DOGC: 07.02.90)
 ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos.
(Derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament
anteriorment esmentats)
O. 23.09.87 (BOE: 06.10.87, 12.05.88, 21.10.88, 17.09.91, 12.10.91)
 Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones 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)
 Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica

Resolució 22.06.87 (DOGC 20.07.87)
Control de qualitat
 Control de qualitat en l’edificació

D 375/88 (DOGC: 28.12.88) correcció d’errades (DOGC: 24.02.89) desplegament (DOGC: 24.02.89,
11.10.89, 22.06.92 i 12.09.94)
Residus d’obra i enderrocs
 Residus

Llei 6/93, de 15 juliol, modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny.
 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O. MAM/304/2002, de 8 febrero
 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC: 08.08.94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny
D. 259/2003 (DOGC: 30.10.2003) correcció d’errades: (DOGC: 06.02.04)
 Lli 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya.
 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.
 Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el

Catàleg de Residus de Catalunya.
 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels

enderrocs i altres residus de la construcció.
 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.

Plec de Condicions Generals
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B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B01 - LÍQUIDS
B011 NEUTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a la
confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, sempre que
compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en quantitats
que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta
presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua
per determinar:
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, s’ha de
disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el
compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres segons la UNE
83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B031 SORRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312020, B0312500, B0315600, B0315601, B0311010, B0312400, B0311500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de
la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els
elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels
materials que se n’extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la
EHE
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint
una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’ utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A,
artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <=
0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d’ exposició H o F, i l’àrid fi
tingui una absorció d’aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer
lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el
tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:
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┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
│
│ Límits │───────────────────────────────────────────────────────────────────│
│
│ 4 mm │ 2 mm │ 1 mm │ 0,5 mm │ 0,25 mm │ 0,125 mm │ 0,063 mm │
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Superior│
0
│
4
│
16
│
40
│
70
│
77
│
(1)
│
│────────│────────│────────│────────│────────│─────────│──────────│──────────│
│Inferior│
15
│
38
│
60
│
82
│
94
│
100
│
100
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(1)

Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid.

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició: <=
6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 10% en
pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició: <= 10%
en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Tamís
│ Percentatge en │
Condicions
│
│ UNE 7-050 │ pes que passa
│
│
│
mm
│
pel tamís
│
│
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│
5,00
│
A
│
A = 100
│
│
2,50
│
B
│ 60 <= B <= 100 │
│
1,25
│
C
│ 30 <= C <= 100 │
│
0,63
│
D
│ 15 <= D <= 70
│
│
0,32
│
E
│
5 <= E <= 50
│
│
0,16
│
F
│
0 <= F <= 30
│
│
0,08
│
G
│
0 <= G <= 15
│
│───────────│──────────────────│──────────────────│
│ Altres
│
│ C - D <= 50
│
│ condi│
│ D - E <= 50
│
│ cions
│
│ C - E <= 70
│
└─────────────────────────────────────────────────┘

Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions mes
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl
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o corrents d’aigua.
S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la direcció facultativa i la justificació
mitjançant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per l’ús al que es pretén destinar.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.
Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han
d’emmagatzemar per separat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el
que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
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- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l’article 28 de la EHE.
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres
mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el
compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar
l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’àrid, per
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de las especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d’argila (UNE 7133).
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han de prendre
mostres per realitzar els assaigs corresponents.
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S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o mescla,
assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no
s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de
treball.
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin
l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el
següent:
- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila en els fins, s’ha de
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder utilitzar l’àrid fi si les argiles són del
tipus caolinita o il·lita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos
components però sense els fins.
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, en la
fabricació de formigó d’ús no estructural.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B032 SAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0321000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1),
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8)
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9)
- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor:
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501)
- Humitat natural (UNE EN 1097-5)
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2)
- Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que els materials són suficientment
homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no
s’autoritzarà l’ús del material corresponent.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B033 GRAVES

Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de poder barrejar-se amb aigua
sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l’estructura, per altres capes de ferm, o que puguin contaminar.
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries estranyes.
La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamís 0,40 (UNE 7-050).
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i h an de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50
Índex CBR (NLT-111): > 20
Contingut de matèria orgànica: Nul
Mida del granulat:
- Sauló garbellat: <= 50 mm
- Sauló no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

B0331020, B0331300, B0331Q10, B0332300.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provinents d’una planta legalment
autoritzada per al tractament d’aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritàriament naturals
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els
elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels
materials que se n’extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb
patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A més, els que provinguin de formigons
estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint
una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d’impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d’alteració física o química sota les condicions mes
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilització.
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl
o corrents d’aigua.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
- Protecció de cobertes
- Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600
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kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITÀRIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D’ESCÒRIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s’utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A,
artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d’un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents
dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina
o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de
formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una
sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l’àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf
anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritàriament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L’índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
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- Granulats d’escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1%
per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritàriament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer
lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es
dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el
tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els
que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la
EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d’un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d’enderrocs. No ha
de presentar restes d’argila, margues o altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de
ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per
drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a
drenar)
A més, el coeficient d’uniformitat del filtre ha de ser:
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- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d’evacuació de l’ aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l’orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l’àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d’aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries
capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d’evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la
següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l’ús de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions
anteriors, s’atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions
generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s’ han de
substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents condicions:
- Mida màxima de l’àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient de uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s’ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s’han d’ emmagatzemar per separat
Els àrids s’ emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva possible
segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de
temperatura del granulat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el
que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid subministrat.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres públiques de
Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits
de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d’indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb l’article 28.4.1.
L’àrid reciclat ha d’incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l’àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d’impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les
especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s’ha d’utilitzar en la confecció de formigons.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es farà
mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l’article 28 de la EHE.
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En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a màxim tres
mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el
compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, podrà determinar
l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de l’àrid, per
comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de las especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l’atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d’identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es
realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de “Los Ángeles” (UNE EN 1097-2)
S’ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d’àrids naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d’identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la granulometria no s’ajusta a la
utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s’ha
d’autoritzar l’ús del material corresponent en l’execució del reblert.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B03D TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03D1000, B03D5000, B03DX002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació.
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S'han considerat els tipus següents:
- Terra seleccionada
- Terra adequada
- Terra tolerable
- Terra sense classificar
TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida d'obra on
intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la DF.
TERRA SELECCIONADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima: <= 100 mm
Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < =15%
o en cas contrari, ha de complir:
- Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
- Material que passa pel tamís 0,40 UNE: < 75%
- Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 25%
- Límit líquid (UNE 103-103): < 30%
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): < 10
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 3
TERRA ADEQUADA:
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 1%
Contingut sals solubles en aigua, inclòs guix (NLT 114): < 0,2%
Mida màxima: <= 100 mm
Material que passa pel tamís 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamís 0,080 UNE: < 35%
Límit líquid (UNE 103103): < 40
Si el Límit líquid es > 30, ha de complir:
- Índex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
Índex CBR (UNE 103502):
- Coronament de terraplè: >= 5
- Nucli o fonament de terraplè: >= 3
- En reblert localitzat amb compactació al 95% PN: >= 10
- En reblert localitzat per a trasdós d’obra de fàbrica: >= 20
TERRA TOLERABLE:
Han de complir alguna de les dues condicions granulomètriques següents (UNE 103101):
- Material que passa pel tamís 20 UNE: > 70%
- Material que passa pel tamís 0,08 UNE: >= 35%
Contingut de matèria orgànica (UNE 103204): < 2%
Contingut guix (NLT 115): < 5%
Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114): < 1%
Límit líquid (UNE 103103): < 65%
Si el límit líquid és > 40, ha de complir:
- Índex plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 73% (Límit líquid-20)
Assentament en assaig de col·lapse (NLT 254): < 1%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure (UNE 103-601): < 3%
Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)
Índex CBR (UNE 103502):
- Nucli o fonament de terraplè >= 3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota l'àrea de treball.
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S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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 DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRAPLENS
Abans de començar el terraplè, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüè ncia indicada durant la seva
execució, es realitzaran amb una freqüència de 1 cada 5.000 m3 els següents assaigs d’identificació del material:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103-103 i UNE 103104)
- Matèria orgànica (UNE 103204).
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
OPERACIONS DE CONTROL EN REBLERTS
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant la seva
execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material cada 2500 m3:
- Assaig granulomètric (UNE 103101)
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104)
- Contingut de matèria orgànica (UNE 103204)
- Contingut de sals solubles (inclòs guix) (NLT 114)
- Assaig Próctor Normal (UNE 103500)
- Assaig CBR (UNE 103502)
Cada 750 m3 durant l’execució del reblert, es realitzarà un assaig Próctor Modificat (UNE 103501) com a referència al control
de compactació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no
s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS
B041 MATACÀ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0411100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pedra de forma arrodonida o polièdrica, d'una grandària entre un i dos punys, que es pot agafar amb una mà.
S'han considerat els tipus següents:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia sense forats, esquerdes, símptomes de meteorització, ni restes de terra o de matèria
orgànica.
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Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm):
- Pedra granítica: >= 100 N/mm2
- Pedra calcària: >= 30 N/mm2
Absorció d'aigua, en pes: <= 4,5%
Coeficient de saturació: <= 75%
Ió sulfat (UNE 7-245): <= 1,2%

- Coeficient de dilatació tèrmica (C): 0,000006 <= C <= 0,000012 mm °C
- Mòdul d’elasticitat: entre 100000 i 500000 kg/cm2
- Porositat aparent: <= 0.4%
- Duresa Mohs: >= 6.5
El pes de les pedres col·locades ha de ser de com a mínim 10 kg, i de 200 kg com a màxim. El percentatge de pedres amb un
pes inferior a 100 kg no pot sobrepassar el 25 % del total.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PEDRA GRANÍTICA:
Ha de provenir de roques cristal·lines, composades essencialment de quars, feldespat i mica.
Ha de tenir el gra fi, ha de ser compacte i de color uniforme.
No ha de tenir símptomes de descomposició dels seus feldespats característics.
No ha de tenir grops o composicions diferents de la roca de dimensions superiors a 5 cm.
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 120 N/mm2

Emmagatzematge: Cal evitar el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B04 - PEDRES PER A FONAMENTS I MURS
B044 PEDRES PER A FORMACIÓ D’ESCULLERES

PEDRA CALCÀRIA:
Han de provenir de roques cristal·lines composades essencialment de carbonat càlcic.
No han de tenir substàncies estranyes que arribin a caracteritzar-les.
No han de ser bituminoses.
No han de tenir argiles en excés.
Han de produir efervescències al ser tractades amb àcids.
Resistència a compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0441600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bloc de pedra natural, de forma irregular, per a la construcció d'esculleres.
S'han considerat els tipus següents:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La roca ha de provenir de la pròpia excavació o de préstecs. Ha de tenir la superfície rugosa i no s’han d’admetre les pedres
arrodonides.
Ha de ser sana, de constitució homogènia i gra uniforme.
No ha de tenir esquerdes, nius, nòduls, ni restes orgàniques.
Ha de ser compacta, sense alteracions apreciables i estable químicament davant de l’acció dels agents externs, en particular
davant de l’aigua.
En ser colpejada amb el martell ha de donar un so clar. Els fragments han de tenir les arestes vives.
Les dimensions han de ser les adequades al lloc d'utilització d'acord amb la DT i les indicacions de la DF.
El pes mínim de cada bloc ha de ser fixat per la DT o la DF. Per a la escullera sense classificar é s de 0,5 kg.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
El contingut de partícules amb forma inadequada ha de ser inferior al 30 %. En cas de superar-se aquest valor, només s’ha de
poder utilitzar si es fa un estudi especial per a garantir un comportament correcte. Les partícules de forma inadequada són
aquelles que compleixen: (L+G) /2 >= 3 E, o n: L = longitud (separació màxima entre dos plànols paral·lels tangents a la
partícula), G = espessor (diàmetre del forat circular mínim per on pugui passar la partícula), E = ample ( separació mínima
entre dos plànols paral·lels tangents a la partícula).
Els valors de L, G i E es poden determinar de forma aproximada i no han de ser mesurats necessàriament en tres direccions
perpendiculars.
Estabilitat: Assaig immersió en aigua 24 h (NLT 255):
- Fissures: Sense fissures
- Pèrdua de pes: <= 2%
Característiques fonamentals:
- Densitat aparent seca: >= 2500 kg/m3
- Absorció d’aigua (UNE 83134): <= 2%
- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2): < 50
- Contingut d'ió sulfat (UNE 7245): < 12%

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no es produeixin fragmentacions.
Si existeixen diferents tipus de pedra a l'obra, el subministrament i emmagatzematge s'ha de fer individualitzat per a cada
tipus de bloc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 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 DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del informe de la pedrera a utilitzar, amb les següents dades:
- Classificació geològica.
- Densitat aparent seca.
- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2).
- Estudi de la morfologia.
- Prova d’absorció en aigua dolça o salada (UNE 83134).
- Resistència a l’acció dels sulfats.
- Cada 2.000 t de pedra utilitzada, i sempre que hi hagi un canvi de front d’explotació, s’han de fer els següents assaigs:
- Coeficient de desgast “Los Ángeles” (UNE-EN 1097-2).
- Absorció (UNE-EN 1925).
- Determinació del pes específic (UNE-EN 1936).
- S’ha de fer com a mínim una vegada, els següents assaigs:
- Densitat aparent seca.
- Resistència a l’acció dels sulfats magnèsic i sòdic (cas d’esculleres en contacte amb aigua) (UNE-EN 1367-2).
- Inspecció de la pedrera, un cop al mes com a mínim, per a comprovar la continuï tat dels fronts de treball.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha d’autoritzar l’ inici dels treballs sense que el contractista hagi presentat l’informe de la pedrera.
Si el material o la pedrera no compleixen totes les especificacions, no s’ha d’ autoritzar el seu ús.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B051 CIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B051E201, B0512401, B0519401.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb aigua, formen una
pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota
l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un formigó
que conservi la seva treballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de
resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’ Ordre Presidencial
1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per
milió del pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre,
1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions presents en el ciment.
Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
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- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació│ Designació│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│ CEM I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│ CEM II/A-S │
││ CEM II/B-S │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│ CEM II/A-D │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│ CEM II/A-P │
││ CEM II/B-P │
││ CEM II/A-Q │
││ CEM II/B-Q │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│ CEM II/A-V │
│ volants
│ CEM II/B-V │
││ CEM II/A-W │
││ CEM II/B-W │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb esquist
│ CEM II/A-T │
│ calcinat
│ CEM II/B-T │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb filler
│ CEM II/A-L │
│ calcari
│ CEM II/B-L │
││ CEM II/A-LL │
││ CEM II/B-LL │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland mixt
│ CEM II/A-M │
││ CEM II/B-M │
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│ CEM III/A
│
│ forn alt
│ CEM III/B
│
││ CEM III/C
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│ CEM IV/A
│
││ CEM IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
││ CEM V/B
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments compostos
CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser d’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al capítol 7
de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d’estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les normes
UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els ciments
comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram de
paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
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CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar el
Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions:
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│
Denominació
│ Designació
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland
│
I
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb escòria
│
II/A-S
│
│
│
II/B-S
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice
│
II/A-D
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb Putzolana
│
II/A-P
│
│
│
II/B-P
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment pòrtland amb cendres
│
II/A-V
│
│ volants
│
II/B-V
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment amb escòries de
│
III/A
│
│ forn alt
│
III/B
│
│
│
III/C
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment putzolànic
│
IV/A
│
│
│
IV/B
│
│───────────────────────────────────────│──────────────│
│ Ciment compost
│ CEM V/A
│
└──────────────────────────────────────────────────────┘

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de
complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s’alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s’ha d’emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense contacte
directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación
de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de
productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de productes de
construcció:
- Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades atenent a les
seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua per calcinació de cendra
volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d’aparèixer també a l’albarà o documentació que
acompanya al lliurament.
A l’albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l’empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l’etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS A L’AIGUA
DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l’adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l’etiquetatge corresponent al marcatge CE
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d’envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
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- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d’incloure al menys , dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase de inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe de ciment
i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització de assaigs de identificació i, si es el cas,
d’assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la documentació es la
requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sot metre el ciment a una inspecció visual per
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s’activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi per
haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l’ús de ciments de anteriors
remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i procedència
durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s’extrauran tres mostres, una
per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per ser
conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s’aprovarà l’ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es correspongui amb
el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que contingui
cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s’aprovarà l’ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l’apartat A5.5 de la RC08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues mostres
obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o hidròxids de calci amb o sense
òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90
- Calç aèria CL 90
- Cal hidràulica natural NHL 2
- Cal hidràulica natural NHL 3,5
- Cal hidràulica natural NHL 5
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CALÇ AMARADA EN PASTA:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una pasta de
consistència adequada a l’ús a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència: <= 20
- Mètode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calçs: <= 2%
Requisits de reactivitat i granulometria:
- Retingut pel tamís de 3 mm: 0%
- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5%
- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en mesa
(un contingut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui confirmada després de 28 dies de
conservació en aigua, segons l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2):
- Calç del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calç del tipus NHL 5: >= 3 % en pes
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o mecànics que permetin el
ràpid transvasament a sitges d’emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques.
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. Aquestes
fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad
UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i altres productes de construcció:
- Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de cal.
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la homologació de la
marca, segell o distintiu de qualitat.
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a la UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de cal
- Contingut d’òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, d’acord a la norma PG3 , i recepció del certificat de qualitat del
fabricant conforme a les especificacions exigides.
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han de realitzar els assaigs
identificatius corresponents a la designació concreta.
S’han d’extraure dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per assaigs de contrast que s’ha de conservar
al menys cent dies.
Els assaigs de recepció han de ser els següents:
- Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2)
- Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2)
- Reactivitat a l’aigua (UNE 80502)
- Finor de molta (UNE-EN 459-2 )
S’han de realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant l’execució. Per a cada tipus de calç
s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques.
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2.
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dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al
menys 100 dies. S’ha de prendre una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La DF ha d’indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.
La remesa no s’ha d’acceptar si, en el moment d’obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o aglomerat.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0552B00, B0551110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluïdificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partí cules d'un lligant hidrocarbonat en una solució
aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació,
oxigenació o "cracking”.
El betum fluïdificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació , a un betum asfàltic, de
fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destil·lació del petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut obtingut a la destil·lació
destructiva del carbó a altes temperatures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperi la seva consistència original mitjançant una
agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142): <= 0,10%
Assaig amb el residu de destil·lació:
- Ductilitat (NLT 126): >= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 97,5%
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Càrrega de partícules (NLT 194): Negativa
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi la DF. De cada lot s’han d’extraure
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Tipus emulsió
│
│
Característiques
│─────────────────────────────────────────│
│
│EAR 1 │EAR 2 │ EAM │EAL 1 │EAL 2 │ EAI │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Viscositat Saybolt
│
│
│
│
│
│
│
│Furol 25°C (NLT 138)
│<=50s │>=50s │>=40s │<=100s│<=50s │<=50s │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Contingut d'aigua en
│
│
│
│
│
│
│
│volum (NLT 137)
│<=40% │<=35% │<=40% │<=45% │<=40% │<=50% │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Betum asfàltic
│
│
│
│
│
│
│
│residual (NLT 139)
│>=60% │>=65% │>=57% │>=55% │>=60% │>=40% │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Fluidificant per
│
│
│
│
│
│
│
│destil·lació en volum
│
│
│
│
│
│ 5<=F │
│(NLT 139)
│ 0% │ 0% │<=10% │ <=8% │ <=1% │<=15% │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Sedimentació a 7 dies
│
│
│
│
│
│
│
│(NLT 140)
│ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │ <=5% │<=10% │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│Assaig amb el residu
│
│
│
│
│
│
│
│de destil·lació:
│
│
│
│
│
│
│
│-Penetració (25ºC, 100g,│13<=P │13<=P │13<=P │13<=P │13<=P │20<=P │
│5s, NLT 124), P(mm)
│ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=20 │ <=30 │
│────────────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│
│-Penetració (25ºC, 100g,│ 6<=P │ 6<=P │
│ 6<=P│ 6<=P │
│
│5s, NLT 124), P(mm)(*) │ <=10 │ <=10 │
│ <=10 │ <=10 │
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent seguit de la lletra D.
En el tipus EAL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144 ) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser
acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
En els tipus EAR: Assaig de demulsibilitat (35 cm3, Cl2Ca 0,0,2N) >= 60% (NLT 141)
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Càrrega de partícules (NLT 141): Positiva
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Tipus emulsió
│
│
Característiques
│────────────────────────────────────────────────│
│
│ECR 1│ECR 2│ECR 3│ ECM │ECL 1 │ECL 2│ECL2m│ ECI │
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│
│Viscositat Saybolt
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│Furol 25°C (NLT 138)
│<=50s│ - │ - │ - │<=100s│<=50s│<=50s│<=50s│
│Furol 50°C
│ - │>=20s│>=40s│>=20s│ │ - │ - │
│
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│
│Contingut d'aigua en
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│volum (NLT 137)
│<=43%│<=37%│<=32%│<=35%│ <=45%│<=40%│<=40%│<=50%│
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│
│Betum asfàltic
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│residual (NLT 139)
│>=57%│>=63%│>=67%│>=59%│>=55% │>=60%│>=60%│>=40%│
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│
│Fluidificant per
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│destil·lació en volum
│
│
│
│
│
│
│
│ 5<=F│
│(NLT 139)
│<=5% │<=5% │<=2% │<=12%│ <=8% │<=1% │ 0% │<=15%│
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│
│Sedimentació a 7 dies
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│(NLT 140)
│<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=5% │<=10%│<=10%│<=10%│
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│
│Assaig amb el residu
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│de destil·lació:
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│-Penetració (25ºC, 100g,│13<= │13<= │13<= │130<=│130<= │13<= │10<= │20<= │
│5s, NLT 124), P(mm)
│P<=20│P<= │P<=20│P<= │ P<= │P<=20│P<=15│P<=30│
│────────────────────────│─────│─────│─────│─────│──────│─────│─────│─────│
│-Penetració (25ºC, 100g,│6<=P │6<=P │6<=P │
│6<=P │6<=P │5<=P │
│
│5s, NLT 124), P(mm)(*) │<=10 │<=10 │<=10 │
│ <=10 │<=10 │ <=9 │
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(*) En aquestes emulsions amb residus de destil·lació més durs es designen amb el tipus corresponent seguit de la lletra D.
En el tipus ECL-2: Assaig de barreja de ciment (NLT 144) <= 2%. En cas de no complir amb aquesta especificació , podran ser
acceptades per la DF prèvia comprovació de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
En el tipus ECL-2-m (emulsió modificada amb polímers). Assaigs sobre el residu de destil·lació:
- Punt de reblaniment anella i bola (NLT-125): >= 45 cm
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- Ductilitat (25°C, 5 cm/min, NLT-126): >= 10 cm
- Recuperació elàstica (NLT-329): >= 12
BETUM ASFÀLTIC I MODIFICAT:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi escuma al
escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
BETUM ASFÀLTIC:
Índex de penetració (NLT 181): >= -1, <= +1
Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2%
Contingut d’asfaltens (NLT 131): >= 15%
Contingut de parafines (NFT 66-015): < 4,5%
Les característiques següents han de complir els valors especificats a la taula 211.1 de l’art. 211 de la norma PG3/75 MOD 3:
- En el betum original:
- Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427)
- Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
- Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127)
- Densitat relativa a 25ºC (NLT 122)
- En el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185)
- Penetració a 25ºC (NLT 124)
- Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
BETUM MODIFICAT:
Contingut d'aigua (NLT 123): <= 0,2%
Les característiques següents han de complir els valors especificats a la taula 215.1 de l’arti. 215 de la norma PG3/75 MOD 3:
- En el betum original:
- Penetració (25ºC, 100g, 5s) (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment. Anella i bola (UNE-EN 1427)
- Punt de fragilitat de Fraass (UNE 12593)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
- Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183)
- Estabilitat a l’emmagatzematge:
- Dif. Punt reblaniment (UNE-EN 13399)
- Dif. Penetració
- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398)
- Punt d’inflamació, vas obert (NLT 127)
- Densitat relativa a 25ºC (NLT 122)
- En el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185)
- Penetració a 25ºC (NLT 124)
- Variació del punt de reblaniment, anella i bola (NLT 125)
- Ductilitat (5cm/min) a 25ºC (NLT 126)
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D’IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluïdificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluïdificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136): >=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133): 75>=V>=150
- Destil·lació (NLT 134):
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225ºC <=25%
260ºC 40%<=D<=70%
316ºC 75%<=R<=93%
Residus de la destil·lació a 360ºC: 50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum: <=0,2%
Assaigs sobre el residu de destil·lació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 12 mm, <= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126): >= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130): >= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136): >= 60°C
Fenols en volum (NLT 190): <= 1,5%
Naftalina en volum (NLT 191): <= 2%
Assaigs sobre el residu de destil·lació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124): >= 10 mm, <= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Característiques
│
Tipus betum
│
│
│─────────────────────────────│
│
│
FX 175
│
FX 350
│
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Viscositat STV a 40°C
│
│
│
│(orifici 10 mm) (NLT 187)
│150<=V<=200s │300<=V<=400s │
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Destilació (% del volum total │
│
│
│destilat fins a 360°C)
│
│
│
│
a 190°C
│
<= 3%
│
<= 2%
│
│
a 225°C
│
<= 10%
│
<= 10%
│
│
a 316°C
│
<= 75%
│
<= 75%
│
│───────────────────────────────│──────────────│──────────────│
│Residu de la destilació
│
│
│
│a 360°C (NLT 134)
│
>= 90%
│
>= 92%
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123): <= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193): <= 8
Característiques físiques del quitrà:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Característiques │
Tipus de quitrà
│
│
│─────────────────────────────────────────────────────│
│
│ AQ 38
│ AQ 46
│ BQ 30
│ BQ 58
│ BQ 62
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Equiviscositat
│
│
│
│
│
│
│(NLT 188)
│
│
│
│
│
│
│(amb una toleràn- │
│
│
│
│
│
│cia d'1,5°C)
│
38°C
│ 46°C
│ 30°C
│ 58°C
│ 62°C
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Densitat relativa │ 1,10<= │ 1,11<= │ 1,10<=
│ 1,13<=
│ 1,13<=
│
│(DR) 25°C/25°C
│ DR
│ DR
│ DR
│ DR
│ DR
│
│(NLT 122)
│ <=1,25 │ <=1,25 │ <=1,24
│ <=1,27
│ <=1,27
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Destilació en
│
│
│
│
│
│
│massa (DT)
│
│
│
│
│
│
│a) fins a 200°C
│ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │ <= 0,5% │
│b) 200°C - 270°C │3<=DT<=10%│2<=DT<=7%│4<=DT<=11%│ <= 3%
│ <= 2%
│
│c) 270°C - 300°C │4<=DT<=9% │2<=DT<=7%│4<=DT<=9% │1<=DT<=6% │1<=DT<=5% │
│
b i c
│ <= 16%
│ <= 12% │ <= 16%
│ <= 8%
│ <= 7%
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Punt de reblani- │
│
│
│
│
│
│ment (A i B) del │ 35<=
│ 35<=
│ 35<=
│
│
│
│residu de desti- │ PR
│ PR
│ PR
│ <= 56°C │ <= 56°C │
│lació (NLT 125)
│ <=53°C │ <=55°C │ <=46°C │
│
│
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│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Fenols en volum
│
│
│
│
│
│
│(NLT 190)
│ >= 3%
│ >= 2,5% │ >= 3%
│ >= 2%
│ >= 2%
│
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Naftalina en massa│
│
│
│
│
│
│(NLT 191)
│ >= 4%
│ >= 3% │ >= 4%
│>= 2,5%
│ >= 2,5% │
│──────────────────│──────────│─────────│──────────│──────────│──────────│
│Insoluble en toluè│
│
│
│
│
│
│(en massa)
│
│
│
│
│
│
│(NLT 192)
│ >= 24% │ >= 25% │ >= 23%
│ >= 28%
│ >= 28%
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El sistema de transport i les instal·lacions d’ emmagatzematge han de tenir l’aprovació de la DF que comprovarà els sistemes
de transport i càrrega i les condicions d’emmagatzematge per tal que no pugui alterar la qualitat del material; de no obtenirne l’aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques
que es cregui oportunes d’entre les indicades a la normativa vigent o al plec.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES I CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’ una sola peça, no
han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden utilitzar els usats anteriorment per emulsions
diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni sistema de calefacció, si han contingut altres lí quids hauran d’estar
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d’un element adequat per a prendre mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de
motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a
prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la temperatura situats a llocs
visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar
calorifugats i aïllats tèrmicament.
BETUMS FLUÏDIFICATS PER A REGS D’IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d’estar constituïts per una virolla d’una sola peça, no
han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR
100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes
calefactades i previstes de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal·lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les gelades i de la influència de
motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagués el risc que la temperatura ambient pogués arribar a valors propers al punt
d’inflamació del producte, s’extremarà la vigilància d’aquestes condicions. El subministrat a granel en tancs aïllats, amb
ventilació, sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han d'estar
calorifugats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 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 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 25

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
Si el fabricant disposa de certificat acreditatiu de compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de
homologació de la marca o segell de qualitat i ho fa constar a l’albarà no requerirà presentar el certificat de garantia de
qualitat.
A la recepció de cada partida s’exigirà l’albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material,
subscrit pel fabricant, on s’especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions
exigides en el plec de condicions.
L’albarà ha de contenir al menys el següent:
- Nom i adreça del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del vehicle que el transporta
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- Si fos el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions i/o document acreditatiu de homologació de la
marca o segell de qualitat.
El full de característiques contindrà al menys el següent:
- Referència del albarà
- Denominació de l’emulsió modificada, si és el cas.
- Denominació comercial i tipus d’emulsió bituminosa o betum
- Valors dels assajos següents:
- En betum asfàltic:
- Penetració (NLT 124)
- Índex de penetració (NLT 181)
- Punt de fragilitat de Fraass (NLT 182)
- En betum fluïdificant:
- Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136)
- Viscositat Saybolt Furol (NLT 133)
- Destil·lació (NLT 134)
- Penetració del residu de destil·lació (NLT 124)
- En betum fluxat:
- Punt d’inflamació en vas obert (NLT 136)
- Viscositat STV (NLT 187)
- Destil·lació (NLT 134)
- Penetració del residu de destil·lació (NLT 124)
- En betum modificat amb polímers:
- Penetració (NLT 124)
- Punt de reblaniment (anella i bola) (NLT 125)
- Recuperació elàstica (NLT 329)
- En emulsió bituminosa:
- Càrrega de partícules (NLT 194)
- Viscositat Saybolt Furol (NLT 138)
- Contingut d’aigua (NLT 137)
- Tamisat (NLT 142)
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers:
- Residu d’evaporació (NLT 147)
- Penetració (NLT 124)
- Punt de reblaniment (NLT 125)
- Recuperació elàstica (NLT 329)
El Director d’obres podrà exigir, a més, les següents dades:
- En tot tipus de betums:
- Corba de pes específic en funció de la temperatura
- Temperatura màxima de calentament
- Els valors de la resta de característiques de les taules 211.1, 212.1, 214.1 o 215.1, segons el cas, que hauran de ser
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aportats en un plaç no superior a 7 dies.
- En emulsió bituminosa: Els valors de la resta de característiques de la taula 213.1, que hauran de ser aportats en un plaç no
superior a 10 dies.
- En emulsió bituminosa modificada amb polímers: Els valors de la resta de característiques de la taula 216.1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d’emmagatzematge per part de la DF.
- Recepció de l’albarà , el full de característiques i certificat de qualitat del material.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A TRACTAMENTS SUPERFICIALS I BEURADES:
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut, i cada 40 t si
arriba més material, es demanaran al contractista els resultats dels següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT 194).
- Residu per destil·lació (NLT 139).
- Contingut d’aigua (NLT 137).
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ).
- Residu per evaporació (NLT 147)
- Índex de penetració del residu (NLT 181)
Aquests assaigs es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol.
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d’interpretació, la DF pot determinar l’execució dels assaigs
que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de cada fracció d’àrid i la dotació mitja de l’emulsió bituminosa s’ ha de realitzar segons l’indicat al plec del
material corresponent.
- L’acceptació de la fórmula de treball va lligada al comportament del tractament en el tram de prova.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Inspecció de les condicions d’emmagatzematge
- El control de la granulometria dels àrids i la dotació de lligant es realitza dins del control d’execució.
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A REGS D’IMPRIMACIÓ I CURAT:
Si amb el producte s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o document acreditatiu
del reconeixement de la marca, segell o distintiu de qualitat del producte, els criteris descrits a continuació per realitzar la
recepció de les cisternes i bidons no serà d’aplicació obligatòria.
Es considerarà com a lot la quantitat de 30T o fracció diària, excepte en cas d’ emulsions emprades en regs de adherència,
imprimació i curat, en els que es considerarà com a lot la fracció setmanal.
De cada lot s’extrauran dues mostres de al menys dos kilograms segons la NLT 121, a la sortida del tanc de magatzematge.
Sobre una mostra es realitzaran els següents assaigs:
- Càrrega de partícules (NLT 194).
- Viscositat Sybolt Furol (NLT 138).
- Contingut d’aigua (NLT 137).
- Tamisatge (NLT 142)
- Penetració sobre residu de destil·lació (NLT 124 ).
Un cop al mes i un mínim de tres cops, durant l’execució de la obra, per cada tipus i composició de emulsió bituminosa, es
realitzaran els assaigs necessaris per a la comprovació de les característiques.
OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS MODIFICATS:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o document acreditatiu, el control de
recepció de les cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada 250 t de material o quan es canviï la procedència, es
demanaran al contractista els resultats de la totalitat dels assaigs següents:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Recuperació elàstica (UNE-EN 13398)
Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic
s’exigiran els resultats següents segons la taula 215.1 de l’article 215 de la norma PG 3/75 MOD 3:
- Sobre el betum original:
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- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)
- Consistència (flotador a 60ºC) (NLT 183)
- Estabilitat a l’emmagatzematge (UNE-EN 13399):
- Diferència punt de reblaniment
- Diferència penetració
- Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)
- Punt d’inflamació (NLT 127)
- Densitat relativa a 25°C (NLT 122)
- Sobre el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185)
- Penetració a 25°C (NLT 124)
- Variació del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)

- Interval menor (límit inferior/superior: x - 3 / X - 3
- Interval patró (límit inferior/superior): x / X
- Si la penetració obtinguda segons NLT-124 esta compresa en l’interval menor s’acceptarà la partida de betum
corresponent.
- Si no compleix aquesta condició, es realitzaran tres assaigs més amb la mateixa mostra i es calcularà el valor mig sencer més
pròxim de les penetracions obtingudes. S’acceptarà la partida de betum sempre que aquest valor mig estigui dins de
l’interval patró.
No s’acceptarà la partida de betum que incompleixi alguna de les condicions indicades.

OPERACIONS DE CONTROL EN BETUMS ASFÀLTICS:
Si s’aporta certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o document acreditatiu, el control de
recepció de les cisternes no serà obligatori.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, cada 250t es demanaran al contractista la realització ineludible
dels següents assaigs:
- Penetració a 25° (UNE-EN 1426)
- Índex de penetració del residu (NLT 181)
- Punt de fragilitat Fraass (UNE-EN 12593)
Un cop al mes i mínim tres cops durant l’execució de l’obra, i per a cada tipus i composició diferent de betum asfàltic
s’exigiran els resultats següents segons la taula 211.1 de l’article 211 de la norma PG 3/75 MOD 3:
- Sobre el betum original:
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)
- Contingut d’aigua, en volum (NLT 123)
- Densitat relativa a 25°C (NLT 122)
- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE-EN 1427)
- Contingut d’asfaltens (NLT 131)
- Contingut de parafines (UNE-EN 12606-1, UNE-EN 12606-2)
- Sobre el residu de pel·lícula fina:
- Variació de massa (NLT 185)
- Penetració a 25°C (NLT 124)
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT 125)
- Ductilitat a 25°C (NLT 126)

B05A2103.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
A la recepció de l’ obra de cada partida es realitzarà un mínim de 2 preses de mostra segons la norma NLT 121.
Si procedeix, en el cas d’emulsions bituminoses per al reg d’imprimació i/o en el cas de reg de curat, de cada procedència de
l’àrid es prendran dues mostres segons la UNE-EN 932-1, i de cada una caldrà determina l’ equivalent de sorra segons la UNEEN 933-8.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES:
En cas de ser necessari, la presa de mostres del àrids acopiats es realitzarà segons la norma NLT 148.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES:
El Director d’Obres indicarà les mesures a adoptar en el cas de que la emulsió bituminosa no compleixi alguna de les
especificacions establertes en les taules 213.1 o 213.2 del article 213 del PG 3/75 MOD 3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN EMULSIONS BITUMINOSES PER A BEURADES:
Només s’aprovarà la fórmula de treball si es compleixen la totalitat de les especificacions fixades en el plec de condicions.
S’haurà d’aprovar una nova fórmula de treball en el cas que variï la procedència algun dels components.
S’han de repetir els assaigs d’identificació dels materials components (veure àmbits corresponents) en el cas d’observar
deficiències en el subministrament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN BETUMS ASFÀLTICS I MODIFICATS:
La interpretació del resultat de l’assaig de penetració seguirà els següents criteris
Per a cada tipus de betum es defineixen 2 intervals d’acceptació:

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A BEURADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents
materials o protegir en front la corrosió armadures actives d’elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en
estructures amb armadures pretesades i postesades
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles
ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o exteriors.
S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics,
que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans d’utilitzar-se.
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o
inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de
formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
S’ha d’establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d’incloure com a mínim, les següents dades:
- La granulometria dels àrids (si és el cas).
- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
- La consistència de la beurada.
- El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d’amasat depèn del tipus d’aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4
minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara à cids o partícules
laminars com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com ara els
sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
- Contingut: <= 0,1%
- Cl < 1 g/l d’additiu de líquid
- Ph segons fabricant
- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d’injecció han de complir que:
- El contingut d’ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
- El contingut d’ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
- El contingut d’ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
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Les beurades d’injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
- A les 3 h: <= 2% en volum
- Màxima: <= 4% en volum
- A les 24 h: 0%
- pH de l'aigua: >= 7
- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
- Expansió: <= 10%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
- Reducció volumètrica: <= 1%
- Expansió volumètrica: <= 5%
- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
- Enduriment:
- Inici: >= 3h
- Final: <= 24h
- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a beines
horitzontals.

manera que no se n'alterin les condicions inicials.

BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- CG 1: Material de rejuntat cimentós normal
- CG 2: Material de rejuntat cimentós millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a la abrasió i absorció
d’aigua reduïda)
Característiques fonamentals :
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 3,5 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 2 mm/m
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 5 g
- Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
- Absorció d’aigua (EN 12808-5):
- Després de 30 min: <= 2 g
- Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
- Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l’obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:1996 Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas corrientes.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador haurà d’aportar la documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment,
acreditant el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació aplicable dels materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció
de Formigó Estructural (EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 13888
- Tipus de material de rejuntat
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús
- Àmbit d’aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d’amasat, relació aigua/ciment i quantitat d’additiu.
- Abans de l’inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s’ha de realitzar:
- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:
No s’ha d’acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions indicades.

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05B CIMENTS NATURALS
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales.

B05B1001.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a màxim, de
substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.
Es consideren els següents tipus:
- Ciment natural lent (CNL)
- Ciment natural ràpid (CNR)

B064300B, B064500C, B064300C, B064500D, B064100C, B064E35B.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).
Residus màxims (UNE 80122):
- Tamís 0,16 (UNE 7050): <= 17%
- Tamís 0,08 (UNE 7050): <= 35%
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural ràpid: 1 min
- Ciment natural lent: 10 min
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural ràpid: 8 min
- Ciment natural lent: 120 min
Resistència a compressió (UNE 80116):

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la
següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'art. 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2
de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma
EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE-EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els
valors resultants de la fórmula següent:

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

┌────────────────────────────────────────────────┐
│
TEMPS
│
CNR 4
│
CNR 8
│
CNL 8
│
│───────────│───────────│───────────│────────────│
│
1 h
│ 0,5 N/mm2 │
1 N/mm2 │
_
│
│
6 h
│
1 N/mm2 │
2 N/mm2 │ 0,8 N/mm2 │
│
7 dies │
2 N/mm2 │ 5,2 N/mm2 │
5 N/mm2 │
│
28 dies │
4 N/mm2 │
8 N/mm2 │
8 N/mm2 │
└────────────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309
- Referència de la comanda
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Referència a la norma UNE 80309
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dates de producció i d’ensacat del ciment
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les
seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
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- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en
dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM
52,5R), = 0,25 per a ci ments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/BT, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck<=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck>50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
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FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Assentament con
│
Condicions
│
│
d’Abrams(mm)
│
d’ús
│
│------------------------------------------------------------│
│
130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec
│
│
H >= 160
│ - Formigó bombejat, submergit o
│
│
│
abocat sota aigua amb tub tremie
│
│
H >= 180
│ - Formigó submergit, abocat sota
│
│
│
fluid estabilitzador amb tub tremie │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat,
per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mimin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
┌──────────────────────────┐
│ Grandària
│ Contingut │
│ màxima del │ mínim de │
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│
│------------------------- │
│
32
│
350
│
│
25
│
370
│
│
20
│
385
│
│
16
│
400
│
└──────────────────────────┘

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat,
per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de
prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
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Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver
iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
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- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d’ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les
altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2
provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la
fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com
a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa
dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per
5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la
EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del
formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i
calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat
oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió
Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de la especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del
contingut d’aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova
amb aquest formigó. En cas contrari, s’haurà d’esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí y un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
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- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19
de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19
de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19
de la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs,
s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi >=
fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
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Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma
contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra més de 36 pastades del mateix formigó,
s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos
valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la
tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc, real correspon a la resistència de la pastada que,
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S’acceptarà quan: fc, real >= fck
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent.
En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació,
repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a la exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació:
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció
indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà
segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova.
El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la
taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió
controlat.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B065960B,B065910C,B065E45B,B065E60A,B065960C,B065E10B,B065E60B,B065910B,B065ED0B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada
d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la
següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes
excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres volants o fum de silici
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2
de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma
EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d’edat els
valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp{s [1 – (28/t)1/2]}
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: edat del formigó en
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dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d’enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent
(CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/BT, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck<=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck>50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany màxim del granulat. El mes petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
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Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Assentament con
│
Condicions
│
│
d’Abrams(mm)
│
d’ús
│
│------------------------------------------------------------│
│
130 <= H <= 180 │ - Formigó abocat en sec
│
│
H >= 160
│ - Formigó bombejat, submergit o
│
│
│
abocat sota aigua amb tub tremie
│
│
H >= 180
│ - Formigó submergit, abocat sota
│
│
│
fluid estabilitzador amb tub tremie │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat,
per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Contingut mínim de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
┌──────────────────────────┐
│ Grandària
│ Contingut │
│ màxima del │ mínim de │
│ granulat(mm) │ ciment(kg)│
│------------------------- │
│
32
│
350
│
│
25
│
370
│
│
20
│
385
│
│
16
│
400
│
└──────────────────────────┘

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat :
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s’ han de mantenir durant tot el procés de formigonat,
per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de
prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà:
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla.
- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500
mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total.
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
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En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un inclusor d’aire, i en aquest cas, la proporció d’aire
ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver
iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d’ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es
realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s’assajaran a compressió i les
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altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2
provetes que s’ assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó
procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l’assaig de la
fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com
a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa
dosificació.
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per
5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la
EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del
formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i
calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un distintiu de qualitat
oficialment reconegut i que s’utilitzin en:
- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió
Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en
possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’ un certificat de dosificació amb una antiguitat
màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE
83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de la especificada a 28 dies, i no s’haguessin obtingut resultats del
contingut d’aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d’un tram de prova
amb aquest formigó. En cas contrari, s’haurà d’esperar als 28 dies i s’introduiran les modificacions necessàries en la
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí y un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l’àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d’argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l’àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l’àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
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- Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d’aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d’amasades diferents.
Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l’altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats
obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d’acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19
de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 y <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19
de la EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme l’apartat 5.1 de l’annex 19
de la EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs,
s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades
controlades: x1 <= x2 <= … <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s’acceptarà quan xi1>=
fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris d’acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i
estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si:
f(x) = x – K2rN >= fck
on:
- f(x) Funció d’acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) – x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són subministrats de forma
contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l’obra mé s de 36 pastades del mateix formigó,
s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) – K3s35* >= fck.
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On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos
valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la
tolerància exigida.
El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc, real correspon a la resistència de la pastada que,
un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S’acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’ aire
ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent.
En cas contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els ajustos necessaris a la dosificació,
repetint-se els assaigs característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a la exigida. En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de
resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d’informació.
- Assaigs d’informació:
Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s’assajaran a tracció
indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà
segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova.
El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques
Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i e s reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes
fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l’edat determinada. A partir de la mínima resistència
obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la
taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l’assentament en el con d’Abrams no s’ ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió
controlat.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06N FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06NLA2C, B06NN12C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la durabilitat del formigó
estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d’un material resistent per a conformar la geometria
requerida per un fi concret.
S'han considerat els materials següents:
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó estructural al procés
d’abocat
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són:
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM
II/B-T, CEM III/C
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries siderúrgiques adequades. S’ha
de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics.
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural contenen poc ciment.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les
prescripcions de la EHE-08.
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment.
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat.
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es recomanable que l a mida
màxima del granulat sigui inferior a 40 mm.
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat.
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Classe resistent del ciment: >= 32,5
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Toleràncies respecte de la dosificació:
- Contingut de ciment, en pes: ± 3%
- Contingut de granulats, en pes: ± 3%
- Contingut d’aigua: ± 3%
- Contingut d’additius: ± 5%
- Contingut d’addicions: ± 3%
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver
iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
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El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B06Q - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR AMB FIBRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B06QC76A.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, o identificació d’autoconsum
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó d’acord amb l’annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons de neteja i HNE- per a
formigons no estructurals), la resistència a comprensió o la dosificació de ciment, la consistència i la mida màxima del
granulat.
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:
- Tipus i contingut de ciment
- Relació aigua ciment
- Contingut en addicions, si es el cas
- Tipus i quantitat d’additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius y addicions emprats
- Identificació del lloc de subministrament
- Identificació del camió que transporta el formigó
- Hora límit d’ús del formigó
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista
- Control de les condicions de subministrament.
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2)
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcta.
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar
estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos
valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent.
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la
tolerància exigida.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb fibres estructural(HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, discretes i aleatòriament
distribuïdes en una quantitat no superior al 1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres volants o fum de silici), elaborat
en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real
Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les
prescripcions de la EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la
següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A
- T: Indicatiu que serà HMF pel formigó amb fibres en massa, HAF pel formigó amb fibres armat i HPF pel formigó amb fibres
pretesat
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2
- HMF = 20,25,30,35,40
- HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100
- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimèriques) i V(vidre)
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k ifR,3,k, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per:
- CR, per a fibres amb control de retracció
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó
- O, en la resta de casos
La designació per dosificació s’ha de fer d'acord amb el format: T- D--G/f/C/TM/A
- G: contingut en fibres en kg/m3
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al
peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així
com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).
Amb anterioritat a l’inici del formigonament, el subministrador proposarà una dosificació d’obra, i realitzarà els assajos
previs d’acord amb l’annex 22 de la EHE-08, els resultats dels quals haurà de validar la DF
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació , les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s’han d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense que aquestes
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excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%
Toleràncies:
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm
- Contingut en fibres
- Pes: ± 3 %
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):
- Contingut en fibres: <= 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ú s de cendres volants o fum de silici
per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si
s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2
de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l’art. 30 de la norma
EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Les fibres s’incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès del granulat gruixut
Tipus de fibres:
- Estructurals: fibres d’acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre
- No Estructurals: micro fibres polimèriques i fibres de vidre
Les característiques de les fibres seran les recollides a l’annex 14, capítol VI de la EHE-08
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM
II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat : Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/BT, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE
80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck<=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck>50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició
(taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula
37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Classes d’exposició:
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres d’acer al carboni sense
cap protecció front la corrosió
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d’acer i sintètiques.
El contingut en fibres d’acer amb funció estructural en un formigó serà >= 20 kg/m3
El contingut en fibres en un formigó serà <= 1,5% en volum de formigó
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d’Abrams >= 9 cm.
- Consistència fluida: 10-15 cm
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- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant.
L’augment de la consistència degut a l’ús de fibres es compensarà amb la incorporació d’additius reductors d’aigua, sense
modificar la dosificació d’aigua prevista
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
- Amb fibres metàl·liques: <= 0,4% pes del ciment
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2):
- Contingut en fibres: <= 10%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver
iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la
composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència a la compressió
- Resistència residual a la tracció
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08
- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:
- Resistència residual a la tracció
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Característiques de les fibres:
- Tipus
- Material
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- Dimensions
- Forma
- Contingut de fibres per m3 (± 3 %)
La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial suportada amb una fitxa
tècnica, que ha d’acceptar la DF i estarà disponible al llibre d’obra
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d’ús del formigó
B0 - MATERIALS BÀSICS
B07 - MORTERS DE COMPRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0710250, B0710150, B0711010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta
fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat
porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a
la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per a fixar
revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s’han de barrejar
amb aigua just abans d’utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius orgànics i
càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu
enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D’adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:
- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més:
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- Adherència inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals :
- Adherència inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en
forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del
lloc on es col· loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER POLIMÈRIC:
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència
mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a
fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor que figura
especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al valor que
figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada per el
fabricant en N/mm2.
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En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d’us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d’ aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segon s UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004

Desembre de 2016

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
- Mètode d’aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d’aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de fabricació
escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades
i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d’us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d’unió (adhesió)
- Absorció d’aigua
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les exigències
del plec de condicions.
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del morter
mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal
d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions
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exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element
corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B081 ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B081C010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el moment de
pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter
o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden ésser afegits
al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
- Additius per a formigó:
- Inclusor d’aire
- Reductor d’aigua/plastificant
- Reductor d’aigua d’alta activitat/superplastificant
- Retenidor d’aigua
- Accelerador d’adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d’aire/plastificant
- Inhibidor de l’adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que no
produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrosió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12): <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6): Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20% : >= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats per el fabricant
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ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d’ adormiment, hauran de complir les
condicions de la UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l’aire oclús és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D’AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir fines
bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les gelades.
Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 123903): >= 75%
No s’han d’utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporció d’aire al formigó s’ha de controlar de forma regular a l’obra.
No es pot mesclar amb d’altres tipus d’additius sense l’autorització prèvia de la DF.
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ , REDUCTOR D’AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d’ aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte
disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l’assentament en con per una mateixa quantitat
d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN
12390-3): >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D’AIGUA D’ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L’ additiu reductor d’aigua d’alta activitat / superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó
que té per objecte disminuir fortament la quantitat d’aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement
l’assentament en con per una mateixa quantitat d’aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistència:
- Reducció d’aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >= 140%
- 28 dies: >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
- Consistència:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
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- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 30 min després de l’addició, no ha de ser inferior a
la consistència inicial
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum

- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D’AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d’aigua, en disminuir l’exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
>= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.

ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció principal
incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 123903): >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per objecte
retardar l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui la
mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Reducció d’aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ , ACCELERADOR DE L’ADORMIMENT:
L’additiu per a gunitats é s un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el procés
d'adormiment.
S’ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d’additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les condicions
requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de
l’obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D’AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d’aigua, per incorporació en el pastat, d’una
quantitat de petites bombolles d’aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de l’enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d’un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès d’1 h en repòs: >= A - 3%
- Desprès d’un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L’ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d’un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Desprès d’un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9): >= 5 N/mm2 que la del morter d’assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el pastat, que
té per objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d’alterar el procés
d’adormiment i enduriment, la estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDICIONS:
En aplicacions concretes de formigó d’alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l’ addició simultània
de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les
addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició en una
quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum de silici
per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.
Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
Si al formigó s’addicionen cendres volants o fum de silici, s’haurà de fer servir ciment del tipus CEM I
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
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- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la combustió
de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i
recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica.
Les cendres volants s’han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques ni a la
durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s’ha d’utilitzar un ciment tipus CEM I (es
donen recomanacions a la UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d’un certificat de garantia segons l’article 81º de la
EHE.
Resultats segons la UNE-EN 450-1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm
L’especificació relativa a la expansió només s’ha de tenir en compte si el contingut d’òxid de calci lliure supera l’1%, sense
passar del 2,5 %
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
- Contingut d’òxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%
FUM DE SILICI:
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva
treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó
en forns elèctrics d’arc, del que s’obté silici i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d’un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin garantits els
requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum
ESCÒRIA GRANULADA:
L’escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE_EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1%
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- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic o
sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic: <= 10%
- Amb sulfat magnèsic: <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
┌────────────────────────────────────────┐
│ Tamís UNE │ % Acumulatiu de granulats │
│
│
que hi passen
│
│────────────│───────────────────────────│
│
5
│
95 - 100
│
│
2,5
│
75 - 100
│
│
1,25
│
40 - 85
│
│
0,4
│
13 - 35
│
│
0,16
│
3 - 14
│
│
0,08
│
1 - 10
│
└────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per factors físics
o químics, com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ADDICIONS
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D’ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions
granulomètriques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos,
conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería,
definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
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ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Definiciones, requisitos y control de calidad.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del
fabricant. A més, ha d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de
garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o
morter.
La documentació ha d’incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L’entrega d’additius haurà d’anar acompanyada d’una full de subministrament proporcionat per el subministrador, on hi ha
de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l’additiu segons Art. 29.2 de la EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d’homogeneïtzació abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d’ús recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Designació (d’acord amb l’apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l’emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides
- Instruccions d’us i precaucions relatives a la seguretat
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- Interval d’ús recomanat per el fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació: ZA.3
- Número d’identificació de l’organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha
d’incloure la designació de l’additiu d’acord a la norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d’indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; també ha de garantir la
seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d’incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d’entrega
- Designació de l’additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de conformitat
aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a formigons, morters i pastes:
- Sistema 1+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
L’entrega d’addicions haurà d’anar acompanyada d’una full de subministrament proporcionat per el subministrador, on hi han de constar
com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l’addició segons Art. 30 de la EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
La documentació ha d’incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d’exposar la declaració d’estar acreditat per a realitzar els assaigs
- Data d’emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d’acompanyar de la següent informació:
- Número d’ identificació de l’organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
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- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d’acompanyar de la següent informació:
- Número d’identificació de l’ organisme de certificació
- Nom o marca d’identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d’acord a les condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de poder determinar
l’execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte
(UNE-EN 934-2 ).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D’AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’ha de realitzar l’assaig de quantitat d’aire ocluït (UNEEN 12350-7).
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte
(UNE-EN 934-2 ).
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)
- Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Percentatge d’òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)
- Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Índex d’activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Contingut d’òxid de silici (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra, s’han de realitzar els assaigs identificatius del producte
(UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a la EHE-08 en addició de fums de sílice.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ADDITIUS :
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s’ha de comprovar mitjançant la verificació documental de que els valors
declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte
i en l’article 29º de la EHE.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà
d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la
conformitat de l’additiu vers les especificacions de l’article 29º de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l’exigit pels
additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s’han d’utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat de garantia del
fabricant.
El Director d’obra ha de decidir l’acceptació d’ un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.
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En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels elements prefabricats, haurà
d’aportar un certificat d’ assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la
conformitat de l’additiu vers les especificacions de l’article 29º de la EHE-08, amb un nivell de garantia estadí stica equivalent a l’exigit pels
additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental de que els valors
declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte
i en l’article 30º de la EHE.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B09 - ADHESIUS
B091 ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0911200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.
S'han considerat els següents tipus:
- De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.
- De cloropré
- De resines epoxi bicomponent
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial.
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest.
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min
Temps útil de treball: 15 - 30 min
Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3
Rendiment: Aprox. 300 g/m2
ADHESIU DE CLOROPRÉ:
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars.
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial.
Contingut de sòlids: 26%
Densitat : 0,83
Resistència a la calor: 160°C
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador.
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Temperatura d'inflamació: > 20°C
- Rendiment: > 1 kg/m2
- Temperatura mínima d'enduriment: 15°C
- Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
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- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d’assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- De cautxú: 5°C - 30°C
- De cloropré: 10°C - 25°C
Temps màxim d'emmagatzematge:
- De cautxú: <= 6 mesos a partir de la data de fabricació
- De cloropré: 1 any

Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A1 FILFERROS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre.
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni
d'altres imperfeccions superficials.
La massa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de la UNE 37-506.
Resistència a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A3 CLAUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000, B0A32300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tiges metàl·liques, punxegudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A4 VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A4A400, B0A44000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tiges cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els següents tipus:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària
(UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A6 TACS I VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A616J0, B0A61600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió
produïda per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser
compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C : 20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta col·locació en capses, on han
de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B2A000,B0B27000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària.
Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del
límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea
nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió d’última adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+

Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
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- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del
límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08
- Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦
¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+

- Diàmetre nominal: S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm): 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm
S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles electrosoldades o
armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d’elements de connexió en armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del
límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre nominal igual o
diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica,
realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós.
Els components d’un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
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- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del
límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, en malles
dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, La humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial després de períodes llargs d’emmagatzematge en obra, s'ha d’inspeccionar la superfície per tal de
comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l’eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica (segons l’especificat
en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d’entrega i nom del peticionari
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha d’incloure la
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informació següent:
- Data d’emissió del certificat
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l’assaig de doblegat simple
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la biga
- Marca comercial de l’acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s’ha de facilitar a més:
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els valors declarats en
els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l’article 32 de la EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a formigó armat, hauran de ser
conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d’acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es
prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la
càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els
fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de producció del fabricant, on es
recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de
colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s’assajaran
2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de ruptura
- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe
d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un informe
d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les d’adherència, i
les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
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- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació
de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a
un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs
sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d’aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de diàmetres
més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l’acer estigués en possessió d’un distintiu
de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer redreçat, i es determinaran les
característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi d’ un certificat de les característiques d’adherència segons l’annex C de la UNE
EN 10080, només caldrà determinar la altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus
d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l’alineació dels seus elements rectes, les seves
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat
i les desviacions geomètriques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el
mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències documentals de que el
procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es fa a obra, la DF permetrà la
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus
de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control plantejat es
realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei
en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l’armadura presentin resultats conformes als
marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb
les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment
d’alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherència, s’acceptarà el lot si es compleixen les
especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a
donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. Es
considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta
superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la
EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que presenti defectes, i es procedirà
al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia substitució de l’ar madura
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B34133.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d’elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Malla electrosoldada
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els
materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres
de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària.
Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del
límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Diàmetre nominal: s’ha d’ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el diàmetre nominal i l’àrea
nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha d’apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+

Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02%
en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Filferros llisos són els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d’elements de connexió
en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques mecàniques:
- B 500 T
- Límit elàstic fy: >= 500 N/mm2
- Càrrega unitària de trencament fs: >= 550 N/mm2
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- Allargament al trencament: >= 8%
- Relació f/fy: >= 1,03
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
MALLA ELECTROSOLDADA:
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre
nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant
soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra.
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós.
Els components d’un panell poden ser elements simples o aparellats.
El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs
- Classes tècniques dels acers
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs): 0,25 fy x An
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats,
en malles dobles)
- Diàmetres relatius dels elements:
- Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx
(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més gruixuda)
- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)
- Separació entre armadures longitudinals i transversals: <= 50 mm
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de la última barra longitudinal): 25 mm
Toleràncies:
- Llargària i amplària: ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran)
- Separació entre armadures: ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, la humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial desprès de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la
superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado.
Generalidades.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe tècnica
(segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació
següent:
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- Identificació del subministrador
- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d’entrega i nom del peticionari
- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer
- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha
d’incloure la informació següent:
- Data d’emissió del certificat
- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l’assaig de doblegat simple
- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de
la biga
- Marca comercial de l’acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
En Malles electrosoldades, s’ha de facilitar a més:
- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent
- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació.
- Quan l’acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de que els
valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el
projecte i a l’article 32 de la EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l’elaboració d’armadures per a formigó armat,
hauran de ser conformes a la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar
mitjançant:
- La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 de la EHE-08
- La realització d’assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d’acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, fabricant, designació
i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d’acer utilitzat i el seu fabricant, el límit
elàstic, la càrrega de ruptura, l’allargament de ruptura, i l’allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior.
Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per persona física, on
es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una cò pia del certificat del control de
producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s’efectuaran
assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada
quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 51

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de producció per a ser
acceptada:
%Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
%Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
%Passaig = %Pcertificat: ±0,008
%Sassaig = %Scertificat: ±0,008
%Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot,
s’assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l’allargament de ruptura
- En el cas d’estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la presentació d’un
informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 38.10, i realitzat en un laboratori
acreditat
- En el cas d’estructures situades en zona sísmica, el comportament de l’acer es podrà demostrar mitjançant la
presentació d’un informe d’assaigs, de com a màxim un any d’antiguitat, que compleixin amb l’article 32º , i realitzat en un
laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en obra:
El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques mecàniques, les
d’adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
En cas de disposar d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les comprovacions
experimentals.
Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l’obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives des de la
mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s’hagin produït en un període d’1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d’acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l’assaig a tracció sobre 2 provetes per a cada mostra
corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l’ acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la
DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s’hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà
eximir la realització d’aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les combinacions de
diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més
petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si
l’acer estigués en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única
proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d’adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d’acer redreçat, i es determinaran
les característiques geomètriques. En el cas que l’acer disposi d’ un certificat de les característiques d’adherència segons
l’annex C de la UNE EN 10080, només caldrà determinar la altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les
armadures i el tipus d’acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l’alineació dels
seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d’especejament del
projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s’utilitza una soldadura resistent per a l’elaboració de l’armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les evidències
documentals de que el procés està en possessió d’ un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l’elaboració de l’armat es
fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d’execució intens.
A més, la DF haurà de disposar la realització d’una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del procés, en
funció del tipus de soldadura, d’acord amb 7.2 de la UNE 36832.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d’ acord a la norma UNE 36-092 i a la EHE-08. El control
plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o
abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’ esmentada marca de qualitat de producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
S’acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l’armadura presentin resultats
conformes als marges definits a la EHE-08 (art. 32.2). En el cas d’altres processos, s’acceptarà el lot quan els assaigs de
tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s’efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a produir un
incompliment d’alguna especificació, es rebutjaria el lot.
En el cas de l’acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d’adherència, s’acceptarà el lot si es compleixen les
especificacions definides a l’art. 32.2 de la EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es
tornés a donar un incompliment d’ alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d’oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions
d’adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una
pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S’ haurà de comprovar que un cop eliminat l’òxid, l’altura de la corruga
compleix amb els límits establerts a l’art. 32.2 de la EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l’armadura que presenti defectes,
i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s’acceptarà la remesa, prèvia
substitució de l’armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CC PLAQUES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CC1410, B0CC1310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o làmines adherides a la cara
interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d’absorció d’aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l’ànima millorada a altes temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 141-1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
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- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors i estructures de
fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l’esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d’exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència a l’impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d’arestes: < 2,5 mm/m d’amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
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- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l’afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l’afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d’absorció d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d’absorció d’aigua superficial: =< 180 g/m2
- Capacitat d’absorció d’aigua total:
- Plaques tipus H1: =< 5%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l’aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d’escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN 13165
- Aïllament d’escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s’obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components i s’expressarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520 )
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant ( UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el
gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
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- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de
cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Altres.
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc.
Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreç a declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN
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13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Placa de yeso laminada”
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a l’etiqueta que l’acompanya, a
l’embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya l’ enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d’altres mitjans d’identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L’expressió: “Transformado de placa de yeso laminado”
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s’utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d’acord amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de processos secundaris han de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l’aspecte i característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que arribin a l’obra es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d’alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d’aigua (plaques amb làmina d’alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d’arestes
- Planor
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot,
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una
sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CV PLAQUES SINTÈTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CV3015.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plaques fetes amb resines sintètiques termoenduribles reforçades homogèniament amb fibres de cel·lulosa.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
La coloració ha de ser estable.
Les cares han de ser llises i no han de tenir irregularitats o defectes superficials que afectin la qualitat o el funcionament de la
placa.
La placa ha de ser resistent als agents atmosfèrics, que no li han de produir disminucions de les seves característiques
físiques i mecàniques.
Els cantells han de ser rectes i nets.
Les dimensions de la placa han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant.
El gruix ha de ser constant a tota l'amplada de la placa.
Els costats de la placa han de ser escairats.
Toleràncies:
- Gruix:
- plaques de 6, 8 ó 10 mm de gruix: ± 0,5 mm
- plaques de 13 mm de gruix: + 0,3 mm, - 0,9 mm
- Llargària : + 5 mm, - 0 mm
- Amplària: + 5 mm, - 0 mm
- Perpendicularitat: ± 0,4% de la diagonal calculada
- Rectitud: ± 1 mm/m
- Planor: ± 5 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en palets estables i plans de dimensions mínimes iguals a les de la placa.
A efectes de càrrega i descàrrega les plaques han d’aixecar-se una a una.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el fabricant ha de declarar,
com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Emmagatzematge: En lloc tancat, a temperatura ambient i amb grau d’humitat normal, recolzades sobre una superfície plana
i anivellada.

Desembre de 2016

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D2 TAULONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D21030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
┌────────────────────────────────────────┐
│ Classe │
Gruix nominal (mm)
│
│
│─────────────────────────────│
│
│ < 50
│ 50 a 75 │ > 75
│
│
│─────────────────────────────│
│
│
Tolerància (mm)
│
│────────────────────────────────────────│
│
T1
│
±3
│
±4
│ +6,-3 │
│
T2
│
±2
│
±3
│ +5,-2 │
│
T3
│
±1,5 │
±1,5 │ ±1,5
│
└────────────────────────────────────────┘

- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D3 LLATES
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- Fletxa: ± 5 mm/m

- Torsió: ± 2°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D31000.

B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D6 PUNTALS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.

B0D625A0, B0D629A0.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
┌────────────────────────────────────────┐
│ Classe │
Gruix nominal (mm)
│
│
│─────────────────────────────│
│
│ < 50
│ 50 a 75 │ > 75
│
│
│─────────────────────────────│
│
│
Tolerància (mm)
│
│────────────────────────────────────────│
│
T1
│
±3
│
±4
│ +6,-3 │
│
T2
│
±2
│
±3
│ +5,-2 │
│
T3
│
±1,5 │
±1,5 │ ±1,5
│
└────────────────────────────────────────┘

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
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PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Llargària del puntal
│
│Alçària muntatge│─────────────────────────────────────────────│
│
│ 3 m │ 3,5 m │ 4 m │ 4,5 m │
5 m
│
│────────────────│───────│─────────│───────│─────────│─────────│
│
2 m
│ 1,8 T │ 1,8 T │ 2,5 T │
│
│
│
2,5 m
│ 1,4 T │ 1,4 T │ 2,0 T │
│
│
│
3 m
│
1 T │
1 T │ 1,6 T │
│
│
│
3,5 m
│
│ 0,9 T │ 1,4 T │ 1,43 T │ 1,43 T │
│
4,0 m
│
│
│ 1,1 T │ 1,2 T │ 1,2 T │
│
4,5 m
│
│
│
│ 0,87 T │ 0,87 T │
│
5 m
│
│
│
│
│ 0,69 T │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 TAULERS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D75000, B0D71130, B0D71120.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
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Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D’AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D8 PLAFONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D81680, B0D81350, B0D81480, B0D81380, B0D81280, B0D81650.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar deformacions.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin. No ha de tenir altres
desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les
seves condicions.

B0DF6F0A, B0DF7G0A, B0DF8H0A.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques i de cartró
- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres i pericons d'enllumenat i de registre
- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta
- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta encadellada
- Alleugeridors cilíndrics de fusta
- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DB - ELEMENTS PER A ENCOFRATS INDUSTRIALITZATS DE MURS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DBT300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de peces metàl·liques per a formar un contrafort que suporti l'encofrat d'un mur de formigó.
Ha d'estar composat de les peces següents:
- Pal o pals acoblables, de l'alçària a encofrar
- Tornapuntes, mínim un per pal
- Peces d'esquadra o tirants, per a unir la base del pal amb els tornapuntes
- Acobladors o peces d'unió dels pals
- Piquetes, una per a la base del pal i una altra per a la base de cada tornapuntes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els pals han de tenir les cares i les arestes rectes, sense cops ni deformacions deguts a utilitzacions anteriors.
A dos costats oposats han de portar unes peces en esquadra, ranurades, per a travar els taulers de l'encofrat.
A la cara exterior ha de tenir els mecanismes de subjecció dels tornapuntes.
A l'extrem inferior ha de tenir una base per a la seva fixació al terra.
L'extrem superior ha de permetre acoblar més pals per tal d'incrementar l'alçària.
Els tornapuntes han de ser extensibles, amb mecanismes per a regular amb precisió la seva llargària.
Han de ser rectes, inclús estesos al màxim.
El moviment d'extensió ha de ser suau. Les parts que ho precisin s'han de greixar.
Als seus extrems ha de tenir mecanismes per a fixar-lo al pal i a les piquetes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica per al seu muntatge, amb la indicació expressa de les
càrregues i dels esforços màxims que pot resistir.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DF ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions en la seva secció o en la
seva posició.
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els esforços propis de la seva
funció.
La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
Toleràncies:
- Fletxes: 5 mm/m
- Dimensions nominals: ± 5 %
- Balcament: 5 mm/m
MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA:
La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Contingut d'humitat de la fusta: Aprox. 12%
Diàmetre de nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
MALLES METÀL·LIQUES D'ACER:
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç.
El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de formigonament, no produeixi
deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició.
Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç.
Resistència: 380 - 430 N/mm2
Límit elàstic: 300 - 340 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZP600, B0DZA000, B0DZP300, B0DZP400, B0DZ4000, B0DZP200, B0DZT006, B0DZJ0K6, B0DZU010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els
encofrats.
S'han considerat els següents elements:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de
disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir,
sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del
procés de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a
que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
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Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes
que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la
pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les
seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 MAONS CERÀMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1X001, B0F1D2A1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de
revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar
de forma solidària.
No ha d’alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l’encofrat, i no ha de produir
efectes perjudicials al mediambient
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el
formigó, abans de la seva aplicació

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i
divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
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No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el conjunt de
les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets de la peça
durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme en
fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets ( relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb indicació de categoria I
o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de forma
homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de
la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada per el fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni
han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin d’anar
revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)

Desembre de 2016

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats
a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits especificats
a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin
solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors
de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d’aigua per capil·laritat
- Succió o tassa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió declarada amb
una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
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A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom genèric , material, dimensions, .. i us al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- En element estructural incloure la verificació:
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a
un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.
- Abans de començar l’ obra , si varia el subministrament, i cada 45000 unitats que arribin a l’obra es faran els següents
assaigs de qualitat:
- Absorció d’aigua (3 maons) (UNE 67027)
- Eflorescència (5 maons ceràmics + 1 maó de contrast) (UNE 67029)
- Resistència a la gelada (10 maons) (UNE 67028)
- Resistència a la compressió (10 maons) (UNE EN 772-1)
- Succió (3 maons) (UNE EN 772-11 )
- Massa (6 maons)
- En element estructural incloure la verificació:
- Massa: 6 peces
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): 6 peces
- Eflorescència (UNE 67029): 5 peces
- Succió (UNE-EN 772-11): 3 peces
- Absorció d’aigua (UNE 67027): 3 peces
- Gelabilitat (UNE 67028): 10 peces
- Sobre 6 peces es faran les següents comprovacions geomètriques, segons UNE 67030:
- Tolerància dimensional
- Planeïtat
- Gruix mínim de paret
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’ entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una
sèrie completa d’assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades.
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En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s,
essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci – Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot,
acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FH RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FH3173.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestiments, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants,
cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació:
- Mètode A, rajoles extruïdes.
- Mètode B, rajoles premsades en sec
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E):
- Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua):
- Grup II (3%<E<=10%, absorció d’aigua mitja)
- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
MÈTODE DE │
GRUP I
│
GRUP IIa
│
GRUP IIb
│
GRUP III
│
│ FABRICACIÓ │
E<=3%
│ 3%<E<=6%
│
6%<E<=10%
│
E>10%
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────-│
│
A
│ Grup AI
│ Grup AIIa-1
│ Grup AIIb-1 │ Grup AIII
│
│ EXTRUÏDES
│ E<=3%
│
│
│
│
│
│
│───────────────│───────────────│
│
│
│
│ Grup AIIa-2 │ Grup AIIb-2 │
│
│
│
│
│
│
│
│──────────────│─────────────│───────────────│───────────────│──────────────-│
│
B
│ Grup BI-a
│ Grup BIIa
│ Grup BIIb
│ Grup BIII
│
│ PREMSADES
│
E<=0,5%
│
│
│
│
│
EN SEC
│─────────────│
│
│
│
│
│ Grup BI-b
│
│
│
│
│
│ 0,5%<E<=3% │
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Com a mínim el 95% de les rajoles han d’estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l’ aspecte d’una superfície més
gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
- Grup AI-a, AI-b, AII-a1
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
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- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Ortogonalitat:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- Grup BIII
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
- Rectitud de costats: ± 0,6%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%
- Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:
- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
-.Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
-.Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:
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- Reacció al foc: A1
- Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Coeficient de fricció (per a zones de vianants): El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat.
- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat
- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d’acord amb UNE-EN ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:
- Reacció al foc: A1
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N. Assaig ISO 10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d’objectes sobre àrees de transit
(UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:
- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de
Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre’s a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes
o materials que no necessiten sotmetre’s a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de
reacció al foc ni de substàncies perilloses:
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- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies
perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d’ anar marcades amb:
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d’origen
- Marcat corresponent a la primera qualitat.
- La referència a l’annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable.
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no modular
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la
següent informació:
- Referència a la norma EN 14411
- Nom o marca del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Classificació del producte i usos finals previstos.
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el fabricant ha de declarar,
com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a l’obra es demanaran
al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a la abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
- Sobre 10 rajoles:
- absorció d’aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
- Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l’àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
- Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
- Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
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En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER PAVIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aspecte
- Absorció d'aigua
- Resistència a la flexió
- Duresa superficial
- Dilatació tèrmica
- Resistència a les taques
- Resistència als productes domèstics de neteja
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
- Ortogonalitat
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir de la
presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER PAVIMENTS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PECES PER PAVIMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es realitzarà una
sèrie completa d’assaigs a les peces rebudes a càrrec del Contractista.
Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z5011BQYB, B44Z5011BQXZ.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0
o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,
S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
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- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNEEN 10210-1
- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN
10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o
S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la
fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de
subministrament següents:
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la
fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la
fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del
producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual)
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
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- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc d’espàrrecs
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que
estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer.
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o
soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir
soldadures addicionals.
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies
establertes.
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de
punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament
afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall
base.
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans de fer la
següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall.
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A per
a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el
procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per
sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer
durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de
facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats.
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la
femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
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Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el
cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un
acabat equivalent.
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DBSE 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.
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 control del parell torsor
- Mètode del gir de femella
- Mètode de l’indicador directe de tensió
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el
procediment automàtic no es pugui practicar.
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per
sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer
durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les normes
UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a
aplicar.
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el temps de
vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient.
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi
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inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb
raig escombrador.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales
de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de
suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte I:
condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.Parte
1:Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y
de la sección transversal.
OBRES D’EDIFICACIÓ:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Acero DB-SE-A
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER BUITS:
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el
primer producte del mateix.
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PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall formigó:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma
EN 10025-1
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS:
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de disseny
- Tipus i qualitat de l’acer
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que permeti
relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats
conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre un
10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
- A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions:
- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a
un país de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Les unitats d’inspecció (UNE-EN 10025-2, Punt 8.3), seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de:
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- Per lot: 20 t
- Per colada: 40 t ( pes perfils < 100 kg/m); 60 t ( pes perfils > 100 kg/m); 80 t ( pes perfils > 200 t)
Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs mecànics (UNE EN 10025-1, Apartat 10.2):
- Assaig de tracció d’ una proveta per la determinació del límit elàstic aparent superior, la resistència a tracció i l’allargament,
segons UNE-EN 10002-1
- Assaig de doblegament simple d’una proveta de planxa d’acer segons UNE-EN ISO 7438
- En perfils d’acer laminat, assaig de flexió per xoc (resiliència) de sis provetes de planxa d’acer segons UNE-EN 7475-1, UNEEN 7475-2. Els productes amb espessor nominal inferior a 6 mm, no requereixen assaigs de flexió per xoc ( UNE-EN 10025,
Punt 7.3.2.1)
- En perfils d’acer buits, assaig d’aixafada (perfils buits rodons) segons UNE-EN ISO 8492 (1 proveta)
Sempre que canviï la colada de procedència del material, es realitzarà un assaig químic (UNE EN 10025-1, Apartat 10.1)de la
composició de l’acer, amb determinació de:
Carboni: UNE 7014:1950, UNE 7331, UNE 7349
Fòsfor: UNE 7029
Sofre: UNE 7019
Nitrogen: UNE 36317-1, UNE 36317-2
I en acer laminat, a més a més:
Silici: UNE 7028
Manganès: UNE 7027
En acer laminat, a criteri de la DF es realitzarà a més, l’assaig de duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506).
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 2178) per
mètodes magnètics, sobre un 10 % de les peces rebudes.
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
- Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
- Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació :
- Preparació d’ una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN ISO
15792-1). Abans d’ aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar
que el cordó està totalment ple de material d’aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-1) 1 provetes
- Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base.
- En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser
equivalent a la del material base.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la norma UNE EN-ISO
14284 (UNE EN 10025-1)
- En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts en las UNE EN
10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1.
- Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE EN ISO 377
- Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’aplicarà la UNE EN 10002-1
- En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà la UNE 10045-1. També
son d’aplicació els següents requeriments:
- Per espessors nominals >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Per espessors nominals <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm
- Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com la seva
localització i orientació del producte.
- Les mostres i els criteris de conformitat queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint els paràmetres de la taula
D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
- No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.
- Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.
- Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no imputable al
material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es
considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.
- Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-EN
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10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs)
compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
- Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça incorrecta. A
més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si encara es troben irregularitats, es
faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions
segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
- El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
- En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència de la soldadura.
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4R - MATERIALS PER A ESTRUCTURES D'ACERS ESPECIALS I METALLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4R11051.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils laminats tipus "L
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química del perfil.
Els perfils no han de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Composició química de l'acer:
┌─────────────────────────────────────────┐
AISI 304(1.4301)│ AISI 316(1.4401) │
│
│─────────────────│──────────────────│
│ C │
<= 0,07%
│
<= 0,07%
│
│ Mn │
<= 2,00%
│
<= 2,00%
│
│ Si │
<= 1,00%
│
<= 1,00%
│
│ Cr │ 17,50% - 19,50% │ 16,50% - 18,50% │
│ Ni │ 8,00% - 10,50% │ 10,00% - 13,00% │
│ Mo │
│ 2,00% - 2,50%
│
└─────────────────────────────────────────┘

Resistència a la tracció: >= 600 N/mm2
Els perfils han de tenir la forma i dimensions indicades a la DT.
Toleràncies:
- Gruix: >= 2,5%
- Llargària: 0,1%
- Alineació d'arestes: 0,2%
- Torsió: ± 1°/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, classificats per tipus i dimensions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.
B5 - MATERIALS PER A COBERTES
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B5ZZJLPT.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de
carener
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtingut a per laminat en fred i sotmesa a un
procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de
40x40 cm
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina
d'acer galvanitzat per a ancoratge
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada
per un rodó d'acer galvanitzat
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la
paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix: ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub: >= 0,6 mm
Gruix de la platina: >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
PAPER KRAFT:
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.
Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005): 7,5%
Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Toleràncies:
- Gramatge: ± 4%
- Contingut d'humitat: ± 1%
- Resistència a l'esqueixament: - 15%
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CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
Característiques del junt:
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Material del junt │ Diàmetre │
Diàmetre
│
Gruix
│
│
│de la peça│
del junt
│ del junt
│
│
│
(mm)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│
│Vis:
│
5,4
│
24
│
│
│Plom i ferro
│
5,5
│
24
│
>= 10
│
│
│
6,5
│
27
│
│
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│
│Vis:
│
│
53 metall │ >= 7 metall │
│Metall i goma
│
│
50 goma
│ >= 10 goma │
│──────────────────│──────────│───────────────│──────────────│
│Clau: Plom
│
│ >= 20 exterior│
>= 2
│
│Clau: Pàstic
│
│ >= 15 exterior│
>= 5
│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolzament sobre l'element de suport.
Amplària de la vessant de plom: 120 mm
Secció de la ventilació: >= 100 cm2/m
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport.
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 1%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.
PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6B - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6BZ1A10, B6B12211, B6B11211, B6B12311, B6B11311.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contí nua per a suport de tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfí cie i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o
EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma europea EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l’ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l’ala i l’anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície plana l’extrem no travat del
perfil)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i
d'impactes.

PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a
materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
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UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc.
Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l’aspecte i característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Gruix del recobriment
- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot,
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B74 - LÀMINES DE PVC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura.
S’han considerat els tipus de làmines següents:

Desembre de 2016

- Làmina no resistent a la intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre
- Làmina resistent a la intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o de malla de polièster
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser impermeable a l'aigua.
S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència, dissolvents, etc).
Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos o productes que continguin
dissolvents o d'altres materials que provoquin la migració dels plastificants del PVC. La làmina no resistent a la intempèrie no
s'han d'exposar als raigs solars.
En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar sòlidament adherides. Han de tenir una resistència
adequada a la deslaminació.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat per el fabricant
- Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat per el fabricant per les direccions transversal i
longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ): <= temperatura de doblegat en fred declarada per el fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament davant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitud ( UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Els requisits de les làmines s’han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d’impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d’emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
- Làmines per a la construcció d’embassaments i preses (UNE-EN 13361)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l’aigua (estanquitat als líquids) (EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistència a l’esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d’arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
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- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementà ries per a us en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d’impermeabilització en túnels i obres
subterrànies:
- Reacció al foc (UNE-EN ISO 11925-2)
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids , o per embassaments i preses:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, o per embassaments i preses:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d’us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:
- Resistència química (EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids
o per embassaments i preses:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Lixiviació (solubilitat en aigua) (EN 14415)
LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE:
El PVC flexible ha de tenir en la seva composició els additius adequats que li confereixin resistència a la intempèrie i que
evitin la migració dels plastificants per l'acció dels raigs ultraviolats.
S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament protector.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de
cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a
fluídos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos
líquidos, estaciones de transferencia o recintos de cofinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y
vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀ MINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació
següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Indicació del tipus de PVC
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l’envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d’arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
- Resistència a la tracció
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa
clarament identificable en el procés de producció, s’ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats
en classes A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s’ha realitzat una millora de la
classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc exterior, que requereixen assaig ,
classificats segons UNE-EN 13501-5:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel
laboratori notificat
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F o
productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament en front a foc exterior, de classe Froof:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
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- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per
l’organisme d’inspecció
OPERACIONS DE CONTROL EN MEMBRANES:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d’acord amb la
UNE 36530 , o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels assajos establerts per aquesta norma, realitzats per
un laboratori autoritzat, independent del fabricant.
- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS , Art.4.2):
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus de membrana, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Plegabilitat
- Migració de plastificants
- Envelliment artificial accelerat
- Resistència a la percussió
- Resistència a la tracció i allargament fins el trencament
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Determinació de les característiques geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. La presa de mostres del material es realitzarà d’acord amb la
norma UNE-EN 13956 , segons el tipus de làmina.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran l es membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en
primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7711H00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
- Vel de polietilè
- Làmina de polietilè
- Làmina de poliolefina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat per el fabricant
- Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat per el fabricant per les direccions transversal i
longitudinal de la làmina
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ): <= temperatura de doblegat en fred declarada per el fabricant
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
- Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament davant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
- Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
- Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
- Rectitud ( UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
- Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat per el fabricant
- Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat per el fabricant
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat per el fabricant
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
- Resistència a tracció:
- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat per el fabricant per a les direccions longitudinal i
transversal de la làmina
- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat per el fabricant per a les direccions longitudinal i
transversal de la làmina
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La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada per el fabricant
- Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada per el fabricant
- Rectitud (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
- Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada per el fabricant
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del
mateix material calent, etc.).
Els requisits de les làmines s’han considerat en funció dels usos següents:
- Membranes d’impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
- Recintes d’emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Característiques essencials:
- Permeabilitat a l’aigua (estanquitat als líquids) (EN 14150)
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
- Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
- Característiques complementàries:
- Resistència a l’esquinçament (ISO 34)
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
- Resistència a la penetració d’arrels (EN 14416)
- Característiques complementàries per a condicions d’us específiques:
- Gruix (UNE-EN 1849-2)
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
- Allargament (ISO/R 527-66)
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
- Característiques complementà ries per a us en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (EN 14414)
- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d’impermeabilització en túnels i obres
subterrànies:
- Reacció al foc (UNE-EN ISO 11925-2)
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
- Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
- Característiques complementaries per a condicions d’us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
- Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (EN 14414)
- Lixiviació (solubilitat en aigua) (EN 14415)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
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Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades
posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de
cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor.
Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a
fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos
líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y
vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀ MINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació
següent:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Identificació del producte
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l’envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB-HS 1:
- Estanquitat
- Resistència a la penetració d’arrels
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
- Resistència a la fluència
- Estabilitat dimensional
- Envelliment tèrmic
- Flexibilitat a baixes temperatures
- Resistència a la càrrega estàtica
- Resistència a la càrrega dinàmica
- Allargament al trencament
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- Resistència a la tracció
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes
classe Froof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes
que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. **
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació
següent:
- Data de fabricació
- Nom del fabricant o marca comercial
- Llargària i amplària nominals
- Gruix o massa
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l’envasat i etiquetatge de preparats perillosos
- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per a sistema 1)
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificació del producte (només per a sistema 1)
- Referència a la norma europea EN
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
- Sistema d'instal·lació previst
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del ## F 1:
- Resistència al pas del vapor d’aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a control del vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament
identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes
A1, A2, B o C:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a control del vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la
classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C
- Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d’aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d’aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel
laboratori notificat
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- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
- Tipus de polímer principal
- Classificació del producte segons ISO 10318
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.
El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
- El nom o la marca comercial
- L'adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
- Referència a la norma europea EN
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per
l’organisme d’inspecció
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d’acord amb la
UNE 36530 , o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels assajos establerts per aquesta norma, realitzats per
un laboratori autoritzat, independent del fabricant.
- A la recepció dels productes es comprovarà ( CTE DB HS , Art.4.2):
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’ obra per a cada tipus de membrana, es
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència a l’impacte.
- Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Per a làmines d’alta densitat (UNE-EN 13493):
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
- Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
- Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 62)
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- Per a membranes:
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades en la UNE-EN 13493
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420:1989)
- En casos especials, s’inclouran a més:
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d’amplària i
gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el control, en primer
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C2 PLANXES DE POLIESTIRÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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a mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
Les toleràncies dimensionals han de complir l’especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163.
Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164.
Toleràncies:
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):
- L o A < 1000 mm: ±8 mm
- L o A >= 1000 mm: ±10 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm
- Planor (UNE-EN 825):
- L o A < 1000 mm: ±7 mm
- L o A 1000 a 2000 mm: ±14 mm
- L o A 2000 a 4000 mm: ± 28 mm
- L o A > 4000 mm: ± 35 mm
La tolerància en el gruix ha de complir l’especificat en la UNE-EN 13164.
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202): <= 0,033 W/(m.K)
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinàmica: <= 20 N/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre
definir un traçat correcte de les conduccions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció
del vent.

B7C22250.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a
connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables
a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno expandido (EPS). Especificación.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificación.
UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de
poliestireno extruido (XPS). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
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- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-EN 13163 per al poliestirè
expandit
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar el
valor del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons UNE- EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. d e la UNE-EN 13163, en funció de tipus.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tassa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació
de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats avaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- A la recepció dels productes es comprovarà (CTE DB HE-1, Art.4.3):
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra per a cada
tipus de placa, es realitzaran els assaigs d’identificació següents:
- Densitat (UNE-EN ISO 845)
- Conductivitat tèrmica ( UNE 92201:1989 o UNE 92202:1989)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 12086-2)
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- Resistència a la compressió (UNE 53205)
- Coeficient de dilatació (UNE 53126:1979 )
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents
(UNE-EN 13163)
- Amplària
- Llargària
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en
primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C7 LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C75205.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumats, extrusió i expansió realitzades al
forn.
S'han considerat els tipus següents:
- Làmina de polietilè expandit no reticulat
- Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrusió contí nua i posteriorment expansionada en un forn afegint-hi
escumats, i es realitza la reticulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.
Característiques dimensionals i tèrmiques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Polietilè expandit │Amplària │ Densitat │Conductivitat tèrmica │
│
│ (m)
│ (kg/m3)
│
(W/m K)
│
│───────────────────│─────────│───────────│───────────────────────│
│No reticulat
│ >= 1,2 │ 30-60
│ <=0,065 (a 20°C
│
│
│
│
│
DIN 52612)
│
│───────────────────│─────────│───────────│───────────────────────│
│Reticulat
│ >= 1,5 │aprox.33
│
<=0,042
│
│
│
│DIN 53420) │
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122): <= 2 g/m2
POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575):
- Longitudinal: >= 11 N/cm
- Transversal: >= 12 N/cm
Resistència a la tracció (ISO 1978):
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- Longitudinal: >= 0,24 N/mm2
- Transversal: >= 0,22 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En rotlles de llargària >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit reticulat, s'admet dues soldadures per
rotlle.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les pluges i les humitats i també
contra les flames i d'altres fonts de calor.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar el
valor del factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua (assajat segons UNE- EN 12086).
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tassa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C9 FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE ROCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C9H5M0, B7C9H8M0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o vidre, amb o sense
revestiment, en forma de feltres, mantes, panells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-E N 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Variació relativa planor: <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el doble del pes de l’element
considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
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- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat per el fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat per el fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat per el fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat per el fabricant
- Absorció d’aigua a curt termini per immersió parcial (EN 1609): <= 1,0 kg/m2
- Absorció d’aigua a llarg termini per immersió parcial (EN 1609): <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’ aigua (EN 12806): <= valor declarat per el fabricant
- Resistència al vapor d’aigua (EN 12806): >= valor declarat per el fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de las toleràncies del en funció de la classe
declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s’ha de determinar d’acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (EN 822): ± 1,5%
- Gruix (EN 823): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits següents en funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets, en el cas
d’elements més rígids com penells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos industriales de lana mineral
(MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l’ etiqueta o sobre l’embalatge, han de figurar de forma clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
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- Classificació segons la reacció al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai habitable, el fabricant ha de declarar,
com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats
hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tassa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes
o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació
de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats avaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- A la recepció dels productes es comprovarà (CTE DB HE-1, Art.4.3):
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació – certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra per a cada
tipus de placa, es realitzaran els assaigs d’identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE EN 1602)
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- Conductivitat tèrmica (UNE EN 12667o UNE EN 12939)
- Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents
(UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, incrementant-ne el control, en
primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins al 100% del subministrament.
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J5 SEGELLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J50090, B7J500ZZ, B7J50010, B7J5009A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt entre materials d'obra
per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema reactiu acètic
(àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de polisulfurs amb additius i
càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió aquosa, amb additius i
càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres minerals i elastòmers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de massilles han de tenir la
consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus massilla │Densitat │Temperatura │Deformació │Resistència a│
│
│ a 20°C
│d'aplicació │màx. a 5°C │ temperatura│
│
│ (g/cm3) │
│
│
│
│────────────────│──────────│────────────│───────────│─────────────│
│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C│ 20-30%
│ -45 - +200°C│
│Silicona àcida │1,01-1,07 │ -10 - +35°C│ 20-30%
│
│
│ó bàsica
│
│
│
│
│
│Polisulfur
│ >= 1,35 │ -10 - +35°C│
30%
│ -30 - +70°C │
│bicomponent
│
│
│
│
│
│Poliuretà
│
1,2
│
5 - 35°C │ 15-25%
│ -30 - +70°C │
│monocomponent
│
│
│
│
│
│Poliuretà
│ 1,5-1,7 │
5 - 35°C │
25%
│ -50 - +80°C │
│bicomponent
│
│
│
│
│
│Acrílica
│ 1,5-1,7 │
5 - 40°C │ 10-15%
│ -15 - +80°C │
│De butils
│1,25-1,65 │ 15 - 30°C │
10%
│ -20 - +70°C │
│D'óleo-resines │1,45-1,55 │ -10 - +35°C│
10%
│ -15 - +80°C │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Característiques mecàniques:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus massilla
│Resistència a│Mòdul d'elasticitat al │ Duresa │
│
│ la tracció │100% d'allargament
│Shore A │
│
│
(N/mm2)
│ (N/mm2)
│
│
│─────────────────│─────────────│───────────────────────│─────────│
│Silicona neutra │
>= 0,7
│
0,2
│12° - 20°│
│Silicona àcida
│
>= 1,6
│
0,5
│25° - 30°│
│ó bàsica
│
│
│
│
│Polisulfur
│
>= 2,5
│
│
60°
│
│bicomponent
│
│
│
│
│Poliuretà
│
>= 1,5
│
0,3
│30° - 35°│
│monocomponent
│
│
0,3 - 0,37 N/mm2
│
│
│
│
│(polimerització ràpida)│
│
│Poliuretà
│
│
1,5
│
│
│bicomponent
│
│
│
│
│Acrílica
│
│
0,1
│
│
│De butils
│
│
│15° - 20°│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que vulcanitza sense
retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta tixotròpica consistent i
amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
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MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte homogeni amb la
consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o extrusió , com a mínim 1 hora després de la seva
preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials :
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Principal mecanisme d’adormiment
│
│
│───────────────────────────────────────────────────│
│
DESCRIPCIÓ
│
Pasta d’assecat
│ Pasta d’adormiment
│
│
│(en pols o llesta per l’ús)│
(Només en pols)
│
│────────────────────────│───────────────────────────│───────────────────────│
│Pasta de farcit
│
1A
│
1B
│
│Pasta d’acabat
│
2A
│
2B
│
│Compost mixt
│
3A
│
3B
│
│Pasta sense cinta
│
4A
│
4B
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│ Penetració a
│Fluència a 60°C │Adherència
│
│ Tipus │Densitat │25°C,150g i 5s │UNE 104-281(6-3)│5 cicles a -18°C│
│massilla │(g/cm3) │UNE 104-281(1-4)│
(mm)
│UNE 104-281(4-4)│
│
│
│
(mm)
│
│
│
│─────────│─────────│────────────────│────────────────│────────────────│
│Cautxú
│1,35-1,5 │
<= 23,5
│
<= 5
│ Ha de complir │
│asfalt
│(a 25°C) │
│
│
│
│Asfàltica│ 1,35
│
<= 9
│
<= 5
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i
a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim d'emmagatzematge sis
mesos.
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ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura ambient al
voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Producte
│
Ús previst
│ Característiques │ Sistema │
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a tots els usos
│ Reacció al foc │
3/4
│
│Material per a
│que estiguin sotmesos
│──────────────────│───────────│
│junts de plaques │a reglamentació de foc
│
Altres
│
4
│
│guix laminat
│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a situacions i usos no │
Tots
│
4
│
│
│contemplats anteriorment
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte: nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent on es garanteixi el
compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de subministrament, es realitzaran els assaigs
d’identificació següents:(UNE 104281-0-1)
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- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d’adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d’ acord a la norma UNE 104281-01.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s’acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de fabricació garantint el
compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el mateix sobre dues mostres més del
mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous resultats compleixin les especificacions.
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7JZ MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ1090, B7JZ00E1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se correctament i deixar una
capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes d'impermeabilització amb
membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper :
- Amplària< 0,4%
- Longitud <2,5%
Resistència al trencament >=4,0N per mm d’amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
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- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. S'ha de protegir de les
gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Producte
│
Ús previst
│ Característiques │ Sistema │
│─────────────────│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a tots els usos
│ Reacció al foc │
3/4
│
│Material per a
│que estiguin sotmesos
│──────────────────│───────────│
│junts de plaques │a reglamentació de foc
│
Altres
│
4
│
│guix laminat
│───────────────────────────│──────────────────│───────────│
│
│Per a situacions i usos no │
Tots
│
4
│
│
│contemplats anteriorment
│
│
│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge o documentació
comercial.
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte: nom genèric, material i us previst
- Informació sobre les característiques essencials
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B83Z2F9C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega d’ alumini 50x50 mm amb ales de
30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini, i estructura horitzontal de tubs d’alumini, i fixacions mecàniques
per a obra de fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació
mecànica al parament.
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El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o
EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l’amplària nominal
Els perfils que constitueixen l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- La expressió “perfilería metálica”
- Referència a la norma europea EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l’ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l’ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l’ala i l’anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d’una superfície plana l’extrem no travat del
perfil)
Gruix de la planxa: >= 0,6 mm
GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la subjecció de
les peces de l'aplacat.
Diàmetre: >= 0,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit contrari o
amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer: 420 N/mm2
Llargària: >= 7 cm
Gruix: >= 0,3 cm
Alçària: >= 2,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.
Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa d’ alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i perforacions
per a fixar els suports a la obra de fàbrica de l’edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels
perfils i els suports.
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La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’alumini, i fixacions mecàniques adaptats al tamany de les safates,
per tal de reforçar-les horitzontalment.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B844 PLAQUES DE GUIX LAMINAT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:

B8448400, B8448440.

+- -------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques
¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦
3/4
¦
¦
¦ cificacions de reacció al foc
¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots
¦
4
¦
¦
¦ nats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel
laboratori notificat
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la perfileria de manera visible (o
si no és possible, sobre l’etiqueta, l’ embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d’anar
acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, eventualment, altres plaques o làmines
adherides.
S'han considerat els acabats especials següents:
- Fibra de vidre incorporada al guix
- Làmina d’alumini adherida
- Acabat vinílic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 141-1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat del cartó.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520 )
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant ( UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de làmina de plom ha de declarar-se el
gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d’ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d’acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilaría metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilaría metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en llocs protegits de
cops i de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
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conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc i l'ús de rigidització
d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc.
Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Resistència a l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o Característica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a estructures de fusta per a sostres
de Prestació o Característica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge
- referència a la norma europea EN 14190
- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i us previst
- informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la següent manera:
- valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les característiques essencials segons la taula
ZA.1 de la norma EN 14190
- característiques a les que s’aplica la opció “Prestació No Determinada” (PND)
- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o totes les característiques pertinents
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de processos secundaris han de designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l’aspecte i característiques geomètriques.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d’un mateix tipus de placa que
arribi a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions
tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d’alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d’aigua (plaques amb làmina d’alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
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- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques geomètriques següents:
- Amplària
- Llargària
- Gruix
- Planor
- Rectitud d’arestes
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Control estructural i físic:
- No s’autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es farà una sèrie
completa d’assaigs a les plaques ecopinades a càrrec del contractista.
- Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del mateix lot.
- Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin satisfactoris.
Control geomètric:
- Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del mateix lot.
- Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin satisfactoris.
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84ZB0E0, B84ZA030, B84ZB030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l’ entramat de suport de les peces del cel ras, els tirants o elements
verticals per penjar l’entramat de la estructura de l’edifici, les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a
fixar el cel ras als elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen la estructura del cel ras estan regulades per la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d’un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia de Document de Idoneïtat
Tècnic Europeu corresponent.
L’entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia entre eixos dels perfil
s, el sistema de fixació d’aquests, la separació d’elements de suspensió, l’amplada de la zona de recolzament de les plaques,
la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema de immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la
DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la
DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Toleràncies i dimensions
- Durabilitat: classe d’exposició d’acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i
d'impactes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents
als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrregaestenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa.
Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als
àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans
de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrregaestenedors resistents als àlcalis i la intempèrie

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos supendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F.
*** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la
classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc,
sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a
la tracció per flexió i capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció
per flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B,
C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B,
C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en
la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l’any de aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència de le s
modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant

PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2

OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE.

PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics
fins a la impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb deficiències a la
documentació de marcatge CE.

PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZU001, B89ZT000, B89ZB000, B89ZPD00, B89Z8000.

PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l’assecat
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- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni matèries
estranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de
fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments
pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
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ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │
Bé
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
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- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la
impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs
(benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
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pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I
PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA,
ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
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- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Comprovació de l’estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
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- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a la abrasió d’una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a la abrasió d’una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que presentin mal
estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a
controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del
material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre
que els dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions.
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8A - MATERIALS PER A ENVERNISSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8AZB000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la
brillantor
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- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen
amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt
en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │
Bé
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
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- Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
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- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d’inflamació INTA 160.232A
- Índex d’anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d’assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar
una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAG000, B8ZA3000, B8ZA1000, B8ZAW000, B8ZAK000, B8ZA8200, B8ZAY000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de
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poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un
activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i
altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament de tensioactius aniònics
i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència quí
mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el
to blavós i el podriment
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la
brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen
amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que
catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt
en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de
deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
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- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│A les 24 h│ Al cap de 7 dies│
│─────────────────────────────────────────│──────────│─────────────────│
│Adherència al quadriculat:
│ 100%
│
100%
│
│Impacte directe o indirecte:
│
│
│
│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │
Bé
│ Ha de complir │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA
16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
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Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de
deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
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Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de
preservar de les gelades.

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé , i ha de
deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48-032): <= 2

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé , i ha
de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies
poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a les
especificacions.
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’establert en el
projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2). Aquest control s’estableix en tres punts bàsics:
- Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant
(signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació
corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
- Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: distintius de qualitat que assegurin el compliment de
les característiques tècniques i les avaluacions tècniques de idoneïtat de compliment amb CTE.
- Control de recepció mitjançant assaigs: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país
de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs
corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL· LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
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- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d’inflamació INTA 160.232A
- Índex d’anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d’assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista
haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL·LICS:
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i /o certificats, així com els que presentin mal
estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’ un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i s’incrementarà la
inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a
controlar el 100% del subministrament.
Els assaigs d’identificació han de resultar d’acord a les e pecificacions del plec i a les condicions garantides en el certificat del
material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre
que els dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega de ls certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar
una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B961 PECES RECTES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B961X002, B961X003, B961X004, B961X006, B961X005.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massissa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
S’han considerat les formes següents:
- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
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Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha
d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i
s’han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Tallat: ± 5 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Tallat: ± 2 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm
- Deformació de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Radi de corvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de corvatura d’una vorada amb tall en brut o
texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor declarat
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruixuda : + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:
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- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referencia a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments superficials químics, etc.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B962 PECES CORBES DE PEDRA NATURAL PER A VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B962X001,B962X002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça massissa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita.
S'han considerat les vorades dels materials següents:
- Pedra granítica
- Pedra de marès
S’han considerat les formes següents:
- Recte
- Corba
- Peces especials per a guals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell.
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques.
Les cares vistes han de ser planes i buixardades.
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d'anar treballades en la meitat superior; la inferior ha
d'anar desbastada.
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-EN 12372/AC
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1343 i
s’han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals:
- Amplària:
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- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm
- Alçària Classe 1 (marcat H1):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Alçària Classe 2 (marcat H2):
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm
- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals:
- Classe 1 (marcat D1):
- Tallat: ± 5 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Tallat: ± 2 mm
- Tall en brut: ± 15 mm
- Texturat: ± 5 mm
- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes:
- Tall en brut:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Texturat:
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 mm
- Deformació de la cara superior: ± 5 mm
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm
- Radi de curvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de curvatura d’una vorada amb tall en brut o
texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor declarat
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser:
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm
- Textura gruixuda : + 5 mm, - 10 mm
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim:
- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i la direcció del proveïdor
- El nom i la localització de la pedrera
- Referencia a la norma UNE-EN 1343
- Els valors declarats o les classes de marcat
- Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments superficials químics, etc.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1343:2003 ERRATUM Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.
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* UNE-EN 10155:1994 Aceros para construcción metálica con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica. Condiciones
técnicas de suministro.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B97 - MATERIALS PER A RIGOLES
B974 PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B974V002.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B96 - MATERIALS PER A VORADES
B96A VORADES DE PLANXA D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B96AUC40, B96AUG10, B96AX001, B96AX002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d’acer treballat a taller, per a fer vorades.
S'han considerat els materials següents:
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir marcada la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les senyals necessaris per a
determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm: ± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm: ± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm: ± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm: ± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm: ± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm: ± 8 mm
- A partir de 25001 mm: ± 10 mm
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5 %

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de morter de ciment blanc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la cara plana.
No pot tenir imperfeccions a la cara vista.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix.
Absorció d'aigua (UNE 127002): <= 7,5%
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007):
- Cara a tracció: >= 5 N/mm2
- Dors a tracció: >= 4 N/mm2
Gelabilitat (UNE 127004): Absència de senyals de trencament o deteriorament
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix: ± 3 mm
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: ± 0,4 mm
- Rectitud d'arestes: ± 0,4 mm
- Balcaments: ± 0,5 mm
- Planor: ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no s'alterin
les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de
suministro de los aceros estructurales no aleados.

OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de
qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 peces) per tal de realitzar els
següents assaigs:
- Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339):
- Absorció d’aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista
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- Resistència al xoc
- Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339)
- Resistència a flexió
- Estructura
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

Gruix: >= 3 cm
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Resistència a la tracció: >= 160 N/mm2
Resistència a la compressió: >= 550 N/mm2
Resistència a la flexió: >= 340 N/mm2

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.

Subministrament: Protegit perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin
les seves característiques.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas
d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se
irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 mostres, les condicions de
valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podra n realitzar
contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues
resulten conformes a la especifica’t.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B99 - MATERIALS PER A ESCOCELLS
B99Z MATERIALS AUXILIARS PER A ESCOCELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B99ZZ040, B99ZZ050, B99ZZ080, B99ZZ090.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bastiment o tapa metàl·lics per a col·locar com a protecció d'escocell.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment de perfil L d'acer galvanitzat per a tapa d'escocell
- Tapa d'escocell de dues peces de planxa desplegada d'acer galvanitzat
- Tapa d'escocell de dues o quatre peces de ferro colat, mecanitzades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Toleràncies:
- Dimensions (sempre que l'encaix entre el bastiment i la tapa sigui correcte): ± 2 mm
- Balcaments del bastiment o la tapa: ± 3 mm
BASTIMENT:
El bastiment ha de ser pla, ben escairat i ha de portar dues potes d'ancoratge a cada costat.
Dimensions exteriors del bastiment: Dimensions nominals + 6 mm
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2
TAPA D'ESCOCELL DE DUES PECES DE PLANXA DESPLEGADA D'ACER GALVANITZAT:
Cada peça ha d’estar formada per un entramat de planxa desplegada, un marc perimetral i platina de reforç.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.
Tipus d'acer: S235JR
Diàmetre del cercle per a l'arbre: >= 30 cm
Planxa d'acer desplegat: 60 x 25 x 6 x 3 mm
Càrrega mínima estàtica admissible: >= 5 kN/m2
Protecció de galvanització: >= 225 g/m2
TAPA D'ESCOCELL DE DUES O QUATRE PECES DE FERRO COLAT:
Les peces han de ser de fosa mecanitzada, fixades entre elles amb cargols.
Cada peça ha de tenir un gruix constant i ha de portar dos elements connectors a cada junt.
El conjunt no ha de tenir cops ni defectes visibles.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB
RESINA
B9C1 TERRATZO LLIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9C14432.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa
intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de marbre o
d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització d'àcids per a
suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
- Paviment col·locat que no ha de ser polit: >= 4 mm ( classe I per gruix thI )
- Paviment col·locat que ha de ser polit: >= 8 mm ( classe II per gruix thII )
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- Mida del granulat:
┌──────────────────────────────┐
│ Gra │ Mida del granulat (mm)│
│──────│───────────────────────│
│Micro │
0 – 6
│
│Petit │
7 - 10
│
│Mitjà │
10 - 30
│
│Gros │
30 - 40
│
└──────────────────────────────┘

- Característiques superficials i aspecte visual:
- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural i ambient
sec.
- Les coloracions quan s’apliquin han d’anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola.
- S’admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles causades per variacions
inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es
considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:
┌────-───────────────────────────────────────────────────────┐
│
Dimensió
│
Tolerància
│
│───────────────────────│────────────────────────────────────│
│ Longitud del costat │
± 0,3%
│
│ Gruix
│
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) │
│
│
± 3 mm (per a un gruix >=40 mm) │
└────-───────────────────────────────────────────────────────┘

- Toleràncies de forma:
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE-EN 13748-1 ): < ± 0,3%
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix
- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):
- Absorció total: <= 8%
- Absorció per cara vista: <= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):
- Mòdul resistent mitjà: >= 5 MPa
- Mòdul resistent individual: < 4 MPa
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Classe │ Marcatge │
Requisits
│
│──────────│───────────│────────────────────────────────────────────────────│
│
1(a)
│
BL I
│
sense requisits
│
│──────────│───────────│────────────────────────────────────────────────────│
│
2
│ . BL II
│
àrea de la superfície │ cap resultat individual│
│
│
│
<=1100cm2
│
<2,5 kN
│
│──────────│───────────│──────────────────────────│─────────────────────────│
│
3
│
BL III │
àrea de la superfície │ cap resultat individual│
│
│
│
>1100cm2
│
<3,0 kN
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(a) Classe 1 – Els productes només s’utilitzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de morter sobre una base rígida
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):
┌────────────────────────────────────────┐
│
Assaig
│ Desgast per abrasió │
│
utilitzat │ (valor individual) │
│─────────────────│──────────────────────│
│
Disc ample
│
>25mm
│
│
Böhme
│
>30cm3/50cm2
│
└────────────────────────────────────────┘

- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1)
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que explica la normativa.
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de declarar les propietats
d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
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TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Classe
│ Marcat │ Valor mitjà per 4 │ Valor individual │
│
│
│
provetes (Mpa) │
(Mpa)
│
│───────────│──────────│──────────────────-│──────────────────│
│
1
│
ST
│
>=3,5
│
>=2,8
│
│
2
│
TT
│
>=4,0
│
>=3,2
│
│
3
│
UT
│
>=5,0
│
>=4,0
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Càrrega mínima de ruptura (KN)
│
│
Classe │
Marcat │─────────────────-│───────────────────│
│
│
│
Valor mitjà
│ Valor individual │
│───────────│────────────│─────────────────-│───────────────────│
│
30
│
3T
│
>=3,0
│
>=2,4
│
│
45
│
4T
│
>=4,5
│
>=3,6
│
│
70
│
7T
│
>=7,0
│
>=5,6
│
│
110
│
11T
│
>=11,0
│
>=8,8
│
│
140
│
14T
│
>=14,0
│
>=11,2
│
│
250
│
25T
│
>=25,0
│
>=20,0
│
│
300
│
30T
│
>=30,0
│
>=24,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Classe │
Marcat
│
Càrrega mínima de ruptura (KN)
│
│───────────│────────────│──────────────────-───────────────────────────│
│
1
│
F
│
Característica no mesurada
│
│───────────│────────────│──────────────────-───────────────────────────│
│
2
│
G
│
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
│
│
3
│
H
│
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
│
│
4
│
I
│
<= 20mm o <= 18cm3/50cm2
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-Resistència a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que s’indiquen en la normativa UNE-EN 13748-2.
-Resistència climàtica:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Classe │ Marcat│ Absorció de l’aigua
│ Massa perduda després d’assaig│
│
│
│
%en massa
│
de gel-desgel kg/m2
│
│────────│───────│──────────────────────────│───────────────────────────────│
│
1
│
A
│Característica no mesurada│ Característica no mesurada
│
│
2
│
B
│ <= 6, com a mitja
│ Característica no mesurada
│
│
3
│
D │Característica no mesurada│ <=1,0 com a mitja, cap valor │
│
│
│
│ individual >1,5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-Resistència al foc UNE-EN 13478-2
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2.
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense necessitat
de fer assajos d’acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de declarar les propietats
d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems: >= 200 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a pavimentació exterior i cobertes,
- Productes per a pavimentació interior:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el subministrament
de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Identificació d’aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la
següent informació:
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Impermeabilitat a l’aigua
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Comportament davant al foc extern
- Resistència climàtica
- Resistència al trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material en cada subministrament.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 peces), es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Absorció d’aigua
- Desgast per fregament
- Tensió de ruptura (flexió)
- Clivelles i escrostonaments a la cara vista
- Escantonaments d’arestes
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- Escapçament de cantonades
- Característiques geomètriques:
- Amplària
- Llargària
- Gruix mitjà
- Rectitud d’arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà prescindir de la
presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corres ponent certificat de qualitat del
fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un
total de 10 peces del mateix lot. Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre las 10 peces resultin
satisfactoris.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB
RESINA
B9C2 TERRATZO AMB RELLEU
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9C21424.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o cara, una capa
intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de marbre o
d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa de la utilització d'àcids per a
suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
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- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):
- Paviment col·locat que no ha de ser polit: >= 4 mm ( classe I per gruix thI )
- Paviment col·locat que ha de ser polit: >= 8 mm ( classe II per gruix thII )
- Mida del granulat:
┌──────────────────────────────┐
│ Gra │ Mida del granulat (mm)│
│──────│───────────────────────│
│Micro │
0 – 6
│
│Petit │
7 - 10
│
│Mitjà │
10 - 30
│
│Gros │
30 - 40
│
└──────────────────────────────┘

- Característiques superficials i aspecte visual:
- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de llum natural i ambient
sec.
- Les coloracions quan s’apliquin han d’anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola.
- S’admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles causades per variacions
inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es
considera com a lot.
- Toleràncies dimensionals:
┌────-───────────────────────────────────────────────────────┐
│
Dimensió
│
Tolerància
│
│───────────────────────│────────────────────────────────────│
│ Longitud del costat │
± 0,3%
│
│ Gruix
│
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) │
│
│
± 3 mm (per a un gruix >=40 mm) │
└────-───────────────────────────────────────────────────────┘

- Toleràncies de forma:
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE-EN 13748-1 ): < ± 0,3%
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix
- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):
- Absorció total: <= 8%
- Absorció per cara vista: <= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):
- Mòdul resistent mitjà: >= 5 MPa
- Mòdul resistent individual: < 4 MPa
- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Classe │ Marcatge │
Requisits
│
│──────────│───────────│────────────────────────────────────────────────────│
│
1(a)
│
BL I
│
sense requisits
│
│──────────│───────────│────────────────────────────────────────────────────│
│
2
│ . BL II
│
àrea de la superfície │ cap resultat individual│
│
│
│
<=1100cm2
│
<2,5 kN
│
│──────────│───────────│──────────────────────────│─────────────────────────│
│
3
│
BL III │
àrea de la superficie │ cap resultat individual│
│
│
│
>1100cm2
│
<3,0 kN
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

(a) Classe 1 – Els productes només s’utilitzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de morter sobre una base rígida
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):
┌────────────────────────────────────────┐
│
Assaig
│ Desgast per abrasió │
│
utilitzat │ (valor individual) │
│─────────────────│──────────────────────│
│
Disc ample
│
>25mm
│
│
Böhme
│
>30cm3/50cm2
│
└────────────────────────────────────────┘

- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1)
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que explica la normativa.
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE.
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- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de declarar les propietats
d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004.
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Característiques mecàniques:
- Resistència a flexió (UNE-EN 13478-2)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Classe
│ Marcat │ Valor mitjà per 4 │ Valor individual │
│
│
│
provetes (Mpa) │
(Mpa)
│
│───────────│──────────│──────────────────-│──────────────────│
│
1
│
ST
│
>=3,5
│
>=2,8
│
│
2
│
TT
│
>=4,0
│
>=3,2
│
│
3
│
UT
│
>=5,0
│
>=4,0
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13478-2)
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
Càrrega mínima de ruptura (KN)
│
│
Classe │
Marcat │─────────────────-│───────────────────│
│
│
│
Valor mitjà
│ Valor individual │
│───────────│────────────│─────────────────-│───────────────────│
│
30
│
3T
│
>=3,0
│
>=2,4
│
│
45
│
4T
│
>=4,5
│
>=3,6
│
│
70
│
7T
│
>=7,0
│
>=5,6
│
│
110
│
11T
│
>=11,0
│
>=8,8
│
│
140
│
14T
│
>=14,0
│
>=11,2
│
│
250
│
25T
│
>=25,0
│
>=20,0
│
│
300
│
30T
│
>=30,0
│
>=24,0
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Classe │
Marcat
│
Càrrega mínima de ruptura (KN)
│
│───────────│────────────│──────────────────-───────────────────────────│
│
1
│
F
│
Característica no medida
│
│───────────│────────────│──────────────────-───────────────────────────│
│
2
│
G
│
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
│
│
3
│
H
│
<= 26mm o <= 26cm3/50cm2
│
│
4
│
I
│
<= 20mm o <= 18cm3/50cm2
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-Resistència a les relliscades:
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que s’indiquen en la normativa UNE-EN 13478-2.
-Resistència climàtica:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Classe │ Marcat│ Absorció de l’aigua
│ Massa perduda després d’assaig│
│
│
│
%en massa
│
de gel-desgel kg/m2
│
│────────│───────│──────────────────────────│───────────────────────────────│
│
1
│
A
│Característica no mesurada│ Característica no mesurada
│
│
2
│
B
│ <= 6, com a mitja
│ Característica no mesurada
│
│
3
│
D │Característica no mesurada│ <=1,0 com a mitja, cap valor │
│
│
│
│ individual >1,5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-Resistència al foc UNE-EN 13478-2
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2.
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense necessitat
de fer assajos d’acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):
Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de declarar les propietats
d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369:2004.
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems: >= 200 kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
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- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
A l’albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el subministrament
de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant
- Identificació d’aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2)
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 3% de les unitats
- Identificació del producte
- Format i classes, quan sigui aplicable.
L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’ acompanyar per la
següent informació:
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma EN 13748-1
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Impermeabilitat a l’aigua
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat
- Referència a aquesta norma EN 13748-2
- Descripció del producte
- Informació de les característiques:
- Reacció al foc
- Comportament davant al foc extern
- Resistència climàtica
- Resistència al trencament
- Resistència a les relliscades
- Conductivitat tèrmica.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB
RESINA
B9CZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9CZ2000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
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S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i inorgànics, amb l'addició d'aigua en
la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i aconseguir
alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la col·locació de les rajoles
del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
Alçària: 3 - 5 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 PANOTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E13200, B9E13100.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
S'han considerat les peces següents:
- Panot gris per a voreres
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i
aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i
en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han
de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
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- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos interns incloent les premisses de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que
no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de
la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant el foc
- Referència a la norma UNE-EN 1339
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 1339
- El tipus de producte i l’ús o usos previstos
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als
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transports públics, ha de constar a més:
- Resistència al trencament
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència a la ruptura
- Resistència al patinat/lliscament
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
- Comportament davant del foc externes considera satisfactori

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i
aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó , o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i
en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm

OPERACIONS DE CONTROL:
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de
qualitat del fabricant.
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els
següents assaigs (UNE-EN 1339)
- Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d’aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
- Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre
legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest
cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de
qualitat de producte.

RAJOLES:
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han
de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
- Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin
acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas
d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se
irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de
complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més
procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F1X004, B9F1X009, B9F1X010,B9F1X011, B9F1X012, B9F1X013, B9F1X014, B9F1X015, B9F1X016, B9F1X005, B9F1X002,
B9F1X006, B9F1X109, B9F1X020, B9F1X021, B9F1X022.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
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- Concavitat màxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han
de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació de la amplària respecte de la amplària nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
- Diferència entre dues mesures del gruix d’una mateixa peça: <= 3 mm
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
- Identificació del fabricant o la fàbrica
- Data en que el producte és declarat apte per a l’ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
- Identificació d el producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als
llambordins:
- Dimensions nominals
- Resistència climàtica
- Resistència a flexió
- Resistència al desgast per abrasió
- Resistència al lliscament/patinatge
- Càrrega de trencament
- Comportament davant del foc
- Conductivitat tèrmica
- Referència a la norma UNE- EN 1339 en el cas de rajoles i a la UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
- Identificació del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol. El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
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- El tipus de producte i lluc a que es destina
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d’ús interior:
- Reacció al foc
- Resistència al trencament
- Resistència al lliscament/patinatge
- Durabilitat
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
- Comportament davant del foc extern: es considera satisfactori
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas prefabricadas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9G MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9GZX001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a l'execució de paviments de formigó.
S'han considerat els materials següents:
- Pols de marbre
- Pols de quars de color
- Pols de quars de color gris
- Perfil buit de PVC per a paviments de formigó
POLS DE MARBRE:
Additius en pols per a l'acabat de paviments de formigó.
Ha de provenir de la mòlta de marbres blancs durs. No s'admet la seva barreja amb granulats blancs d'altra naturalesa. Els
grans han de ser de granulometria fina i com més contínua millor.
Mida dels grans: <= 0,32 mm
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Nul
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
Temperatura d'utilització (T): 5°C <= T <= 40°C
POLS DE QUARS:
Mescla seca d'agregats de quars, ciment pòrtland i productes químics catalitzadors de l'enduriment i eventualment
colorants, per a utilitzar en l'acabat de paviments de formigó.
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El quars ha de ser de gran puresa. Els grans han de tenir forma arrodonida o polièdrica amb la granulometria fina i com més
contínua millor.
El ciment ha de complir amb els requisits establerts a la UNE-EN 197-1 i els establerts a la UNE 80305 quan s’utilitzi ciment
blanc.
Els additius han de regular la hidratació del revestiment, plastificar i millorar el procés de cura.
Mida del granulat: 0,7 - 2 mm
Quantitat de ciment per kg preparat: 0,2 - 0,25 kg
Duresa del granulat (escala de Mohs): 7
Densitat: 1,5 g/cm3
Un cop aplicat sobre una base de formigó fresc en la quantitat i dosificació adient a l'ús, no pot formar pols i ha de complir
les característiques següents:
- Porositat de la base: <= 3%
- Pèrdua de pes per fregament (UNE 127-005): 0,3 g/cm2
- Pèrdua d'alçària per fregament (UNE 127-001): 3 mm
- Comportament a l'atac d'olis i petrolis: Ha de resistir
PERFIL BUIT DE PVC:
Perfil buit de PVC extrusionat, per a col·locar prèviament al formigonament del paviment i formar junts de retracció del
formigó.
Ha de tenir una superfície llisa, un color i un disseny uniformes i no ha de tenir irregularitats.
Ha de ser recte, de secció constant i no ha de presentar deformacions que no siguin les típiques línies d'una correcta
extrusió.
Densitat (UNE 53-020, mètode B): 1400 - 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118, 50 N, 50°C/h): >= 80°C
Percentatge de cendres (UNE 53-090, mètode A, 950°C, 4 h): <= 14%
Resistència a la tracció (UNE 53-141): >= 40 N/mm2
Allargament a trencament (UNE 53-141): >= 110%
Resistència a l'impacte a 23°C (UNE 53-141): >= 1 kgm
Resistència a l'acetona (UNE 53-141): Sense esquerdes ni desmoronament
Estabilitat dimensional (UNE 53-141): <= 2%
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Alçària: ± 1 mm
- Pes: ± 5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
POLS DE MARBRE:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin
les seves característiques.
POLS DE QUARS:
En el sac hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Data de preparació
- Distintiu de qualitat, si en té
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFIL BUIT DE PVC:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de manera que no s'alterin
les seves característiques.
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9H - MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS
B9H1 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9H11151, B9H11AE2, B9H11J32.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
S’han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades a l’article 542 del PG 3/75, a la versió modificada per la
OC 24/2008.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats han de ser nets, sense terrossos d'argila, matèria vegetal, marga o d'altres matèries estranyes.
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han d’obtenir els àrids, aportant tots els
elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d’ Obra, entre d’altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent dels
materials que se n’extraguessin.
Els àrids destinats a la fabricació de beurades bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del que
s’haurà de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
S’ha de presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les
exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de beurades bituminoses.
Al lloc de procedència s’ha de comprovar la retirada de la capa vegetal (si és el cas) i l’explotació racional del front amb
l’exclusió de vetes no utilitzables. Així mateix s’ha de comprovar l’adequació dels sistemes de trituració i classificació.
Referent als àrids combinats, inclosa la pols mineral, s’han de complir les següents especificacions:
- Equivalent de sorra (UNE EN 933-8): > 50 (Si no es compleix aquesta condició , el valor del blau de metilè (annex A UNE-EN
933-9) haurà de ser inferior a 10 i, simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40.)
- Granulometria (UNE-EN 933-1):
- Per àrids a emprar en mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, segons la taula 542.9 de l’apartat 3 de
l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7.
Toleràncies admissibles respecte de la granulometria de la fórmula de treball (de la massa total dels àrids inclosa la pols
mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% del pes total dels granulats
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% del pes total dels granulats
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% del pes total dels granulats
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% del pes total dels granulats
S’ha de poder utilitzar com a àrid per capes de base i intermitges, incloses les d’ alt mòdul, el material procedent del fresat
de mescles bituminoses en calent, amb una proporció < 10% de la massa total de la mescla, sempre i quan no provinguin de
mescles que presentin deformacions plàstiques.
Els àrids s’han de produir o subministrar en fraccions granulomètriques diferenciades, que s’han d’ apilar i manejar per
separat fins a la seva introducció a les tremuges en fred. Cada fracció ha de ser suficientment homogènia i es podrà apilar i
manejar sense perill de segregació, observant les precaucions que es detallen a continuació:
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós amb mida màxima de l’àrid de 16 mm i per mescles drenants i
discontinues, el nombre mínim de fraccions ha de ser de 3; per la resta de les mescles ha de ser de 4. La DF pot exigir un
nombre superior de fraccions, si ho estima necessari per complir les toleràncies exigides a la granulometria de la mescla.
- Cada fracció de l’àrid s’ha d’ apilar separada de la resta, per evitar intercontaminacions. Si els apilaments es disposen sobre
el terreny natural, no s’han de fer servir els 15 cm inferiors, a no ser que es pavimentin. Els apilaments s’han de construir per
capes d’espessor no superior a 1,5 m i no per apilaments cònics. Las càrregues del material s’han de col·locar adjacents,
prenent les mesures oportunes per evitar la seva segregació.
Quan es detectin anomalies en la producció o subministrament dels àrids, s’han d’ apilar per separat fins confirmar la seva
acceptació. Aquesta mateixa mesura s’ha d’aplicar quan estigui pendent d’autorització el canvi de procedència d’un àrid.
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Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte
el Director d’Obra, ha de fixar el volum mínim d’apilaments abans d’iniciar les obres. Excepte justificació en contrari aquest
volum no ha de ser inferior al corresponent a un mes de treball amb la producció prevista.
Per mescles drenants i discontínues, en el cas d’obres petites, amb volum total d’àrids inferior a 5.000 m3, abans de
començar la fabricació ha d’haver-se apilat la totalitat dels àrids. En un altre cas, el volum a exigir ha de ser el 30% o el
corresponent a un mes de producció màxima de l’ equip de fabricació.
S’ha de comprovar l’adhesivitat entre l’àrid i el lligant mitjançant la caracterització de l’acció de l’aigua. La resistència
conservada a l’assaig de tracció indirecta després d’immersió, realitzat a 15 ºC (UNE-EN 12697-12) ha de ser com a mínim:
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capes base i intermitja, 80%;
- Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, capa de trànsit, 85%;
- Per mescles discontínues, 90%;
- Per mescles drenants, 85%.
GRANULAT GROS:
El granulat gros es defineix com la part de l’àrid que queda retingut pel tamís 2 mm (UNE-EN 933-2).
Els àrids seran de procedència natural o artificial.
Cap mida de l’àrid a emprar en capes de trànsit per categories de trànsit pesant T00 i T0 s’ ha de poder fabricar per trituració
de graves procedents de jaciments granulars ni de canteres de naturalesa calcària.
En mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, per capes de trànsit de les categories T1 i T2, i en mescles
drenants i discontinues, per categories de trànsit pesant T1 a T31, en el cas que s’empri àrid procedent de la trituració de
grava natural, la mida de les partícules, abans de la seva trituració, ha de ser superior a 6 vegades la mida màxima de l’àrid
final.
El contingut d’impureses (Annex C, UNE 146130) ha de ser inferior al 0,5% en massa.
La proporció de partí cules total i parcialment triturades (UNE-EN 933-5), en % en massa, ha de ser segons les taules 542.2a i
543.2a de l’apartat 2.2.2.3 dels articles 542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7.
El coeficient ‘Los Ángeles’ (UNE EN 1097-2), ha de complir l es taules 542.4 i 543.4 de l’apartat 2.2.2.5 dels articles 542 i 543
de la norma PG3/75 MOD7.
El coeficient de poliment accelerat (UNE EN 1097-8) ha de complir les taules 542.5 i 543.5 de l’ apartat 2.2.2.6 dels articles
542 i 543 de la norma PG3/75 MOD7.
GRANULAT FI:
El granulat fi es defineix com la part d’àrid que passa pel tamís 2 mm i és retinguda pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2).
El granulat fi pot procedir de la trituració de pedra de pedrera o granulat natural, o en part de sorrers naturals.
Per mescles bituminoses tipus formigó bituminós, la proporció d’àrid fi n o triturat a emprar ha de complir els valors
següents (% en massa del total d’àrids, inclosa la pols mineral):
- T00 a T2: 0
- T3, T4 i vorals: <=10
Únicament en mescles tipus BBTM A i per categories de trànsit pesant T3, T4 i vorals, pot emprar-se sorra natural, no
triturada, i en aquest cas, el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha
d’assenyalar la proporció màxima de sorra natural, no triturada, a emprar a la mescla, la qual no ha de ser superior al 10% de
la massa total de l’àrid combinat i sense que superi el percentatge d’àrid fi triturat emprat en la mescla.
L’àrid fi ha d’estar exempt de terrossos d’argila, matèria vegetal, margues o d’ altres matèries estranyes.
Els materials que es triturin per obtenir àrid fi han de complir el coeficient de desgast de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2) del
granulat gros especificat anteriorment.
Es pot emprar àrid fi d’una altra naturalesa que millori alguna característica, en especial l’ adhesivitat, però en qualsevol cas
s’ha de procedir d’àrid gros amb coeficient de Los Angeles inferior a 25 per capes de trànsit i intermitges i a 30 per capes de
base.
POLS MINERAL O FILLER:
Pot procedir dels granulats, separant-lo per mitjà dels ciclons de la central de fabricació en el cas de mescles bituminoses en
calent, o per extracció en la central de fabricació en el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura; o aportar-se a la
mescla per separat.
La proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar en mescles bituminoses en calent (% en massa de la resta del pols
mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir:
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┌────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│
Tipus
│
Categoria de trànsit pesat
│
│
de
├───────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────┤
│
capa
│ T00 │ T0 i T1 │ T2 │ T3 i vorals │ T4 │
├────────────┼───────┴─────────┴──────┼─────────────┼──────┤
│ Rodadura │
100
│
>=50
│ │
├────────────┼─────────────────┬──────┴─────────────┼──────┤
│ Intermitja │
100
│
>=50
│ │
├────────────┼───────┬─────────┴──────┬─────────────┼──────┤
│
Base
│ 100 │
>=50
│
│
│
└────────────┴───────┴────────────────┴─────────────┴──────┘

En el cas de mescles bituminoses per a capes de rodadura, la proporció de pols mineral d’aportació a utilitzar (% en massa
de la resta del pols mineral, exclòs l’adherit dels àrids), haurà de complir:
- T00 a T2: 100
- T3, T4 i vorals: >= 50
Si la totalitat del pols mineral és d’aportació, el pols mineral adherit als granulats, després d’haver passat pels ciclons, en cap
cas podrà superar el 2% de la massa de la mescla, ja sigui per a mescles bituminoses en calent com a mescles bituminoses
per a capes de rodadura. Només si s’assegurés que el pols mineral procedent dels àrids compleix les condicions exigides al
d’aportació, el Director d’obres podrà modificar la proporció mínima d’aquest.
La granulometria del pols mineral, tant per a mescla bituminosa en calent com en mescles bituminoses per a capes de
rodadura, es determinarà segons UNE-EN 933-10. El 100% dels resultats d’anàlisis granulomètrics han de quedar dins del fus
granulomètric general següent:
┌────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────┐
│ Obertura │ Fus granulomètric general per a │ Ample màxim del │
│
del
│ resultats individuals. Retingut │ fus restringit
│
│ tamís (mm) │
acumulat (% en massa)
│
(% en massa)
│
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤
│
2
│
100
│
│
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤
│
0,125
│
85 a 100
│
10
│
├────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────┤
│
0,063
│
70 a 100
│
10
│
└────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────┘

Addicionalment, el 90% dels resultats d’anàlisis granulomètrics basats en els últims 20 valors obtinguts, han de quedar
inclosos dins d’ un fus granulomètric més estret, amb una amplada màxima en els tamisos corresponents a 0,125 i 0,063 mm
no superi el 10%.
Densitat aparent del pols mineral (UNE EN 1097-3, annex A) (D): 0,5 <= D <= 0,8 g/cm3
LLIGANT HIDROCARBONAT:
Ha de ser sòlid o viscós i ha d'estar preparat a partir d'hidrocarburs naturals, per destil·lació, oxigenació o "cracking
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua , de manera que no formi escuma al
escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
MESCLA BITUMINOSA:
La mescla s'ha de fabricar per mitjà de central contínua o discontínua, que ha de complir les prescripcions de l'article 542.4.1
del PG 3/75 MOD 7.
La càrrega de cadascuna de les tremuges d’àrids en fred es realitzarà de forma que el seu contingut estigui sempre entre el
50 i el 100% de la seva capacitat, sense desbordar. Per mescles denses i semidenses l’alimentació de l’àrid fi, tot i que aquest
sigui d’un únic tipus i granulometria, s’efectuarà dividint la càrrega entre 2 tremuges.
Si es fessin servir àrids procedents del fressat de mescles bituminoses, en centrals on l’assecador no sigui a la vegada
mesclador, si l’alimentació d’aquest fos discontinua, desprès d’haver introduït els àrids, es pesaran i introduiran els àrids
procedents del fressat de mescles bituminoses, i desprès d’un temps de disgregació, escalfat i mescla, s’agregarà el lligant
hidrocarbonat, i al seu cas els additius, per cada pasterada, i es continuarà l’operació de mescla durant el temps especificat
en la fórmula de treball. Si l’alimentació fos continua, els àrids procedents del fressat de mescles bituminoses s’incorporaran
a la resta dels àrids en la zona de pesatge en calent a la sortida de l’assecador.
En centrals de mescla continua amb tambor assecador-mesclador s’aportaran els àrids procedents del fressat de mescles
bituminoses desprès de la flama de forma que no hi hagi risc de contacte amb ella.
A la descàrrega del mesclador totes les mides de l’àrid hauran d’estar uniformement distribuïdes en la mescla, i totes les
seves partícules total i homogèniament cobertes de lligant. La temperatura de la mescla al sortir del mesclador no excedirà
de la fixada a la fórmula de treball.
En cas d’utilitzar addicions al lligant o a la mescla, es cuidarà la seva correcta dosificació, la distribució homogènia, i que no
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perdi les seves característiques inicials durant tot el procés de fabricació.
La fabricació de la mescla no s’ha de poder iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball, que ha d’incloure:
- Identificació i proporció de cada fracció d’àrid en l’alimentació i , en el seu cas, després de la classificació en calent.
- Granulometria dels àrids combinats, inclosa la pols mineral, per els tamisos 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm i 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que corresponguin per cada tipus de mescla segons la taula
542.9 de l’apartat 3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7, expressada en percentatge de l’àrid total amb una
aproximació de l’1%, excepte el tamís 0,063 que s’ha d’expressar amb aproximació del 0,1%.
- Dosificació, al seu cas, de pols mineral d’aportació, expressada en percentatge de l’àrid total amb aproximació del 0,1%.
- Tipus i característiques del lligant hidrocarbonat.
- Dosificació del lligant hidrocarbonat referida a la massa de la mescla total (inclosa la pols mineral), i la d’additius al lligant,
referida a la massa del lligant hidrocarbonat.
- Al seu cas, tipus i dotació de les addicions a la mescla bituminosa, referida a la massa de la mescla total.
- Densitat mínima a aconseguir.
- En cas que la fabricació de la mescla es realitzi en instal·lacions de tipus discontinu , els temps a exigir per la mescla d’àrids
en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant.
- Les temperatures màxima i mínima d’escalfament previ d’àrids i lligant. En cap cas s’ha d’introduir al mesclador àrid a una
temperatura superior a la del lligant en més de 15ºC.
- La temperatura de mesclat amb betums asfàltics es fixarà dins del rang corresponent a una viscositat del betum de 150 a
300 cSt. A més, al cas de betums millorats amb cautxú o de betums modificats amb polímers, en la temperatura de mesclat
es tindrà en compte el rang recomanat pel fabricant.
- La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega dels elements de transport.
- La temperatura mínima de la mescla al iniciar i acabar la compactació.
- En cas que es facin servir addicions s’inclouran les prescripcions necessàries sobre la forma d’ incorporació i temps de
mesclat.
La temperatura màxima de la mescla al sortir del mesclador no ha de ser superior a 190º C, excepte en centrals amb tambor
assecador-mesclador, en les que no ha d’excedir de 175ºC. A tots els casos, la temperatura mínima de la mescla al sortir del
mesclador ha de ser aprovada pel Director d’ Obra de forma que la temperatura de la mescla en la descàrrega dels camions
sigui superior al mínim fixat.
El control dels materials components s’ha de realitzar segons els criteris definits en el corresponent plec de condicions
tècniques, segons el lligant a utilitzar.
Toleràncies (mescla fabricada) respecte a l’establert a la fórmula de treball:
- Granulometria (inclosa la pols mineral):
- Tamisos superiors al 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 4% del pes total dels granulats
- Tamís 2 mm (UNE-EN 933-2): ± 3% del pes total dels granulats
- Tamisos compresos entre el 2 i el 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 2% del pes total dels granulats
- Tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): ± 1% del pes total dels granulats
- La tolerància admissible respecte de la dotació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball serà de 0,3% en massa del
total de mescla bituminosa (inclosa la pols mineral), sense baixar dels mínims especificats.
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 50
Si no es compleix aquesta condició, el valor del blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9) haurà de ser inferior a 10 i,
simultàniament, l’equivalent de sorra superior a 40.
Contingut mínim de lligant (UNE-EN 12697-1) sobre el total de la mescla bituminosa inclosa la pols mineral:
- Capa de base: 4,75%
- Capa intermitja: 4,50%
En cas de que la densitat dels àrids sigui diferent de 2,65 g/cm3, els continguts mínims de lligant s’ han de corregir
multiplicant pel factor: á = 2,65/ñ; on ñ és la densitat de les partícules d’àrid.
També s’ha de tenir en compte que la relació ponderal recomanable entre els continguts de pols mineral i lligant
hidrocarbonat (expressats ambdós respecte de la massa total d’àrid sec, inclosa la pols mineral), excepte justificació en
contrari, ha d’estar compresa entre 1,2 i 1,3.
Contingut de buits (UNE-EN 12697-8) , amb provetes compactades segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara, si
la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22 mm, o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, amb
compactació vibratòria durant 120 segons per cara. Per al contingut de buits s’ ha de seguir la taula 542.13 de l’apartat 5.1.2
de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7.
En el disseny de la mescla també es tindrà en compte la deformació plàstica mesurada amb l’assaig de pista de laboratori.
Aquest assaig es farà segons la UNE-EN 12697-22, emprant el dispositiu petit, el procediment B en aire, a una temperatura
de 60ºC i amb una durada de 10.000 cicles.
Per la realització d’aquest assaig, les provetes es prepararan mitjançant compactador de placa, amb el dispositiu de corró
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d’acer, segons la UNE-EN 12697-33, amb una densitat tal que:
- En mescles amb mida nominal D ≤ 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes cilíndriques preparades segons
la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara.
- En mescles amb mida nominal D > 22 mm, sigui superior al 98% de la obtinguda en provetes preparades per compactació
vibratòria durant un temps de 120 segons, segons la UNE-EN 12697-32.
Aquest assaig haurà de complir que el pendent mig de deformació en pista en l’ interval de 5.000 a 10.000 cicles per capa
intermitja sigui 0,07 mm per 10^3 cicles de càrrega.
I per capa base (en mm per 10^3 cicles de càrrega), s’ha de seguir la taula 542.14b de l’apartat 5.1.3 de l’article 542 de la
norma PG3/75 MOD7.
La resistència conservada en l’assaig de tracció indirecta després d’immersió, realitzat a 15ºC (UNE-EN 12697-12), ha de tenir
un valor mínim del 80%. En mescles amb mida màxima de l’àrid inferior o igual a 22 mm , les provetes es prepararan segons
la UNE-EN 12697-30, aplicant 50 cops per cara. Per mides màximes superiors, les provetes s’han de preparar segons la UNEEN 12697-32, amb compactació vibratòria durant 80±5 segons per cara.
El valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26) no serà inferior a 11.000 MPa. Les provetes per a la
realització de l’assaig s’han de preparar segons la UNE-EN 12697-30, aplicant 75 cops per cara.
L’assaig de resistència a la fatiga, realitzat amb una freqüència de 30 Hz i a una temperatura de 20 ºC, segons l’annex D de la
UNE-EN 12697-24, el valor de la deformació per a un milió de cicles no ha de ser inferior a 100 microdeformacions.
En les instal·lacions de mescla continua s’ha de calibrar diàriament el flux de la cinta subministradora d’àrids, aturant-la
carregada i recollint i pesant el material existent en una longitud escollida.
Al menys setmanalment s’ha de verificar l’exactitud de les balances de dosificació, així com el correcte funcionament dels
indicadors de temperatura d’àrids i lligant hidrocarbonat.
Pel què fa a la mescla s’han de rebutjar totes aquelles que es mostrin segregades, carbonitzades o sobreescalfades, les
mescles amb escuma i aquelles mescles en les que l’envolta dels àrids per part del lligant no sigui homogènia. En centrals on
el tambor no sigui a la vegada mesclador, també les mescles que presentin indicis d’humitat, i en la resta de centrals, les
mescles amb humitat superior a l’1% en massa del total. En aquests casos de presència d’humitat excessiva, s’hauran de
retirar els àrids dels corresponents tancs en calent.
Els elements de transport han de ser camions de caixa llisa i estanca, perfectament neta i que s’ha de tractar , per evitar que
la mescla bituminosa s’adhereixi a ella, amb un producte amb composició i dotació aprovades pel Director d’Obra.
La forma i alçada de la caixa ha de ser tal que, durant l’abocament a l’estenedora, el camió només toqui a aquesta amb els
corrons previstos a tal efecte.
Els camions hauran de tenir sempre una lona o cobertor adequat per protegir la mescla bituminosa en calent durant el seu
transport.
S’ha d’aportar compromís per escrit de realitzar tot el transport de mescla bituminosa mitjançant vehicles calorifugats quan
la distància entre la planta asfàltica on es fabriqui la mescla i el tall de l’estesa a l’obra sigui superior a 50 km ó 45 minuts de
temps de desplaçament màxim.
El tècnic auxiliar present a la planta de fabricació, ha de tenir experiència en aquest tipus d’unitat, i de forma permanent,
vigilar el bon funcionament de tots i cadascun dels dispositius. Entre d’altres coses, s’ha d’encarregar de comprovar, el nivell
dels tancs d’àrids en fred, el funcionament de les seves comportes de sortida, la combustió en el cremador, els nivells dels
tancs d’àrids en calent, el tancament estanc de les seves comportes i el rebuig, així com l’envolta de l’à rid pel lligant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada per a evitar l'adherència
de la mescla.
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el refredament.
La mescla s'ha d'aplicar inmediatament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en la confecció de la
mescla bituminosa.
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)
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MESCLA BITUMINOSA:
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.
LLIGANT HIDROCARBONAT:
* Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados preceptos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL EN GRANULAT PER A MESCLES BITUMINOSES:
Control de materials. Assaigs a realitzar a cada partida:
- Pols mineral d’aportació:
- Densitat aparent, segons l’annex A de la UNE-EN 1097-3
- Anàlisis granulomètric, segons UNE-EN 933-10
- Pols mineral que no sigui d’aportació:
- 1 cop al dia o quan es canviï de procedència: Densitat aparent (annex A, UNE EN 1097-3)
- 1 cop a la setmana o quan es canviï de procedència: Anàlisis granulomètric (UNE-EN 933-10)
Control de fabricació:
- Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de 4 resultats,
s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són
els següents:
- En mescles:
- Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1)
- Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2)
- En granulats:
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9).
- Si els àrids no disposen de marcatge CE, al menys un cop al mes, o quan es canviï la procedència:
- Densitat relativa i absorció (UNE-EN 1097-6)
- Coeficient de ‘Los Ángeles’ (UNE-EN 1097-2), en granulat gros
- Coeficient de poliment accelerat per capes de rodadura (UNE-EN 1097-8) , en granulat gros
- En granulat gros, al menys un cop a la setmana, o quan es canviï la procedència:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3)
- Proporció de cares de fractura (UNE-EN 933-5)
- Proporció d’impureses (annex C UNE 146130)
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES:
- Si la mescla no disposa de marcatge CE, s’hauran de fer un mínim de 2 assaigs diaris:
- Assaig d’anàlisi granulomètrica de l’àrid combinat (UNE-EN 933-1)
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) o, al seu cas, assaig de l’índex de blau de metilè (annex A UNE-EN 933-9), de
l’àrid combinat
- Segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de 4 resultats,
s’han de realitzar els assaigs amb la freqüència mínima següent: NFC A: 600, NFC B: 300, NFC: 150. Els assaigs a realitzar són
els següents:
- Assaig de dosificació de lligant (UNE-EN 12697-1)
- Assaig granulomètric dels àrids recuperats (UNE-EN 12697-2)
- Si la mescla no disposa de marcatge CE i per categories de trànsit T00 a T31 segons el nivell de conformitat (NFC) (annex A
UNE-EN 13108-21), determinat pel mètode del valor mig de 4 resultats, s’hauran de realitzar els assaigs amb la freqüència
mínima següent: NFC A: 12000, NFC B: 6000, NFC C: 3000, en mescles contínues; NFC A: 8000, NFC B: 4000, NFC C: 2000 , en
mescles drenants. Els assaigs a realitzar són els següents:
- En mescles contínues, assaig de resistència a les deformacions plàstiques mitjançant l’assaig de pista de laboratori (UNEEN 12697-22)
- En mescles d’alt mòdul, determinació del valor del mòdul dinàmic a 20 ºC (annex C UNE-EN 12697-26)
- En mescles drenants, assaig de pèrdua de partícules (UNE-EN 12697-17)
- En mescles drenants, assaig d’escorriment del lligant (UNE-EN 12697-18)
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- Quan es canviï el subministrament o la procedència:
- Assaig de resistència conservada a tracció indirecta desprès d’immersió (UNE-EN 12697-12)
- En mescles d’alt mòdul, assaig de resistència a la fatiga (annex D UNE-EN 12697-24)
- Al menys 1 vegada al dia i 1 vegada per lot:
- En mescles contínues, assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i annex B
UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima de l’àrid é s inferior o igual a 22
mm o segons UNE-EN 12697-32 per mides màximes superiors, aplicant 75 cops per cara als dos casos. Per cada lot es
determinarà la densitat de referència per la compactació, definida pel valor mig dels últims 4 valors de densitat aparent
obtinguts.
- En mescles drenants, assaig de contingut de buits (UNE-EN 12697-8) i de densitat aparent (UNE-EN 12697-6 i annex B
UNE-EN 13108-20) sobre provetes preparades segons UNE-EN 12697-30 aplicant 50 cops per cara. Es determinarà el
percentatge de buits de referència per a la compactació, definit pel valor mig dels últims 4 valors de contingut de buits
obtinguts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRANULAT PER A MESCLES BITUMINOSES:
Si la pols mineral a utilitzar, disposa de marcatge CE, els criteris descrits a continuació per a realitzar el control de
procedència no seran d’aplicació obligatòria, sense perjudici del que estableixi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars,
ni de las facultats que corresponen al Director de les obres.
En el cas de no complir-se les condicions indicades en el paràgraf anterior, de cada procedència de pols mineral d’aportació i
per a qualsevol volum de producció previst, es prendran 4 mostres, i amb elles es determinarà la densitat aparent, segons
l’Annex A de la UNE EN 1097-3, i la granulometria, segons la UNE EN 933-10.
L’assaig d’equivalent de sorra s’ha de realitzar als granulats abans de passar per l’assecador de la central de fabricació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES:
Les mostres sobre la mescla d’àrids en fred s’han de prendre aleatòriament en la cinta subministradora i abans d’entrar en
l’assecador.
El control de recepció s’ha de realitzar sobre mostres preses aleatòriament en els camions receptors de la descàrrega de la
planta.
Quan s’estableix la freqüència d’assaig mínima de 2 per dia, se n’ha de realitzar un durant el matí i l’altre a la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRANULAT PER A MESCLES BITUMINOSES:
No s’acceptaran per a la fabricació de mescles bituminoses el filler o els granulats que incompleixin alguna de les
especificacions indicades.
En el cas que el coeficient de neteja no compleixi allò exigit, es podrà demanar el rentat del granulat gros i una nova
comprovació.
S’han de rebutjar els àrids que presentin restes de terra vegetal, matèria orgànica, o que superin la granulometria prevista.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLES BITUMINOSES:
Els resultats dels assaigs de granulometria de la mescla d’àrids i de la dotació de lligant, no han de superar les toleràncies
indicades respecte a la fórmula de treball.
Els assaigs de control de recepció han de resultar d’ acord a les condicions especificades.
Els resultats dels assaigs d’anàlisi granulomètrica, contingut de buits i densitat aparent, equivalent de sorra (o al seu cas, blau
de metilè), contingut de betum, resistència conservada a tracció indirecta després d’immersió, resistència a deformació
plàstica i, en mescles d’alt mòdul, valor del mòdul dinàmic i resistència a la fatiga, hauran de complir les condicions
especificades.
S’ha de rebutjar el material que presenti defectes en la inspecció visual o que superi els marges de temperatura establerts.
Les bàscules i dispositius mesuradors de temperatura dins la planta, hauran de funcionar correctament. En cas contrari s’ha
d’interrompre la fabricació i procedir a la seva reparació o substitució.
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9J PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9JEK100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials , utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i vivendes per a netejar-se
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la sola de les sabates.
S'han considerat els tipus següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de perfils d’alumini ensamblables amb diferents acabats

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS
B9V2 ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
El pelfut ha de ser flexible.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de ser antilliscant i imputrescible.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,5 mm
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm
- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
- Mides nominals:
- Format en rotlle: ± 1 mm
- Format individual: ± 1 %

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

PELFUT DE COCO:
Material: 100 % fibra de coco
Gruix: 17, 20, 23 mm
Base: PVC
Ús: per a interiors
PELFUT ARRISSAT DE VINIL:
Material: 100 % vinil
Gruix: 8, 10, 14 mm
Base:
-Sense
-PVC
Ús: apropiat per a ús intensiu
PELFUT TÈXTIL:
No ha de tenir vores desfilades.
Les vores han de ser rectes i paral·leles entre elles.
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament contra les arnes.
Ha de ser rentable.
Material: 100 % polipropilè
Altura tèxtil: 5 mm
Altura total: 8 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. En posició vertical sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin
les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9V2X001, B9V2AA20.

Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces.
S'han considerat els tipus següents:
- Pedra artificial rentada amb àcid
- Pedra artificial no rentada amb àcid
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes
superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
Les peces han de ser polides i abrillantades a la fàbrica.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix: >= 3 cm
Gruix de l'estesa: >= 3 cm
Gruix del davanter: >= 2 cm
Mida del granulat:
- Gra petit: 2 - 4 mm
- Gra mitjà: 10 – 15 mm
- Gra gros: 30 – 40 mm
Absorció d'aigua (UNE 127-002): <= 10%
Resistència al desgast (UNE 127-005):
- Pedra artificial no rentada amb àcid: <= 2 mm
- Pedra artificial rentada amb àcid: <= 3 mm
Bisell d'aresta: 1 cm
Toleràncies:
- Llargària de la peça: ± 3 mm
- Gruix de l'estesa: ± 1 mm
- Gruix del davanter: ± 1 mm
- Variacions de gruix: <= 8%
- Rectitud de les arestes: ± 0,1%
- Planor: ± 2 mm
- Guerxament: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça ha de portar al dors la marca
del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB3 - REIXES, MALLES I TEIXITS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB32X002, BB32X003.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que conformen un bastiment i un entramat de platines d’ acer galvanitzat, que formen el reixat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
L’entramat ha d’estar fixat al bastidor. No ha de tenir guerxaments.
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència).
Els perfils han de ser d’acer galvanitzat en calent, per un procés d’immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments del recobriment.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: ± 1 mm
- Gruixos: ± 0,5 mm
- Secció dels perfils: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBA - MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
BBA1 MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBA1M000, BBA11000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments.
S'han considerat les pintures següents:
- Pintura reflectora
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clor cautxú

Desembre de 2016

PINTURA REFLECTORA:
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103.
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls.
En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament homogeni, sense que
apareguin pigments flotant en la superfície.
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres mitjans mecànics
(MELC 12.03).
La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en el to del color ni en la
brillantor.
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic.
Temps d'assecatge (UNE 135-202): < 30 min
Sagnat (MELC 12.84): >= 6
Color (ASTM D 2616-67): < 3 Munsell
Reflectància (MELC 12.97): >= 80
Poder de cubrició (UNE 48-081): >= 0,95
Consistència (MELC 12.74): 80-100 U.K.
Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2 unitats
Conservació dins l'envàs: bo
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083): <= 5 U.K.
Estabilitat dilució (MELC 12.77): >= 15%
Aspecte: bo
Flexibilitat (MELC 12.93): bona
Resistència a la immersió a l'aigua (MELC 12.91): bona
Envelliment artificial: bo
Toleràncies:
- Matèria fixa (MELC 12.05): ± 2
- Pes específic (MELC 12.72): ± 3
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103): < 3 Munsell per a grisos
- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67): < 2 Munsell per a grisos
- Consistència (UNE 48-076): ± 10 U.K.
- Contingut en lligant (UNE 48-238): ± 2%
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178): ± 1%
- Densitat relativa (UNE 48-098): ± 2%
- Poder de cubrició (UNE 48-081): <= 0,01
PINTURA NO REFLECTORA:
Tipus d'oli: soja
Tipus de lligant: soja/clor cautxú
Pes específic: 15 kN/m3
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs
Temps d'assecatge:
- Sense pols: 30 min
- Sec: 2 h
- Dur: 5 dies
- Repintat: >= 8 h
Dissolvents utilitzables: universal/toluol
Rendiment: 2,5 m2/kg
Toleràncies:
- Pes específic: ± 1 kN/m3
- Viscositat Stomer a 25°C: ± 1 unitat krebs
- Rendiment: ± 0,5 m2/kg
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura.
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No s'han
d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Materials per a proteccions de vialitat i senyalització.
S'han considerat els elements següents:
- Placa per a senyal de trànsit i caixetins de ruta
S'han considerat els tipus de senyals de trànsit i caixetins de ruta següents:
- Amb pintura no reflectora
- Amb làmina reflectora d'intensitat normal

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: Materiales. Ensayos de
laboratorio.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament, es comprovarà que l’ etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides en les especificacions.
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un paí s de la UE, es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons
control de producció establert en la marca de qualitat de producte.
- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:
- Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12)
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507)
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96)
- Consistència (MELC 12.74)
- Punt de reblaniment (UNE 135222)
- Temps d’assecatge (MELC 12.71)
- Estabilitat al calor (UNE 135222)
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238)
- Resistència al flux (UNE 135222)
- Estabilitat (UNE 48083)
- Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84)
- Flexibilitat (MELC 12.93)
- Resistència a la immersió en aigua ( UNE-EN ISO 2812-2)
- Contingut de lligant (UNE 48238)
- Contingut de pigment ( UNE-EN ISO 591-1)
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2)
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1)
En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-1).
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri representatius, el
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2.
- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assaigs d’ identificació es realitzarà amb els següents criteris:
- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la mà quina, sense aire.
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina.
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components.
En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les
especificacions del plec.
Els assaigs d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es repetirà l’assaig
corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els dos resultats són satisfactoris.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBM1 - SENYALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBM11102, BBM12502, BBM13601, BBM1AHA2, BBM1EB11.

PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
L'element, placa o caixetí, ha d'estar format per l'estampació d'una planxa d'alumini o acer galvanitzat, recoberta amb
l'acabat que li sigui propi de pintura no reflectora, o làmina reflectora.
La utilització de materials d'una altra naturalesa o un altre tipus de planxa d'alumini haurà de ser aprovada per la DF.
La superfície metàl·lica ha de ser neta, llisa, sense porus, sense corrosió i resistent a la intempèrie.
No ha de tenir ratllades, bonys ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°.
Tindran les dimensions, colors i composició indicades en el capítol VI, secció 4a del "Reglamento de Circulación”.
Els ancoratges per a plaques, els cargols de subjecció i els perfils d'acer galvanitzat utilitzats com a suport, compliran les
característiques indicades per a cadascun d'ells en les normes UNE 135312 i UNE 135314.
Han d'estar preparats per a la unió amb l'element per mitjà de cargols o abraçadores.
En cas que hi hagi soldadura, aquesta respectarà l'especificat en els artícles 624, 625 i 626 del "Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales".(PG 3/75)
Les plaques de planxa d'acer galvanitzat compliran les especificacions de les normes UNE 135310 i UNE 135313.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície.
El recobriment ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, de cendres o de clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar.
Gruix del caixetí: 1,8 mm
Gruix de la placa: 1,8 mm
Amplària del reforç perimetral: 25 mm
Protecció del galvanitzat de la senyal (UNE 135310): 256 g/m2
Adherència i conformabilitat del recobriment (UNE 135310): Ha de complir
Protecció del galvanitzat dels elements de sustentació: >= 505 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Adherència del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a): Ha de complir
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals:
- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la norma UNE 135 331
- L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic.
- La pel·lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial
Condicions de la pel·lícula seca de pintura:
- Brillantor especular a 60°C: > 50%
- Adherència (assaig 4.4): <= 1, No han d'aparèixer dents de serra
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5): Sense trencament
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6):
- Immediatament després de l'assaig : Sense ampolles, arrugues ni reblaniments
- A les 24 hores: Brillantor especular >= 90% brillantor abans d'assaig
- Resistència a la boira salina: Ha de complir especificacions art.3.7
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9):
- No hi ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables
- Envelliment artificial: Ha de complir les condicions art. 3.9.
Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135331.
Toleràncies:
- Compliran la Euronorma 143
PLAQUES I CAIXETINS ACABATS AMB LÀMINA REFLECTORA:
Els materials retrorreflectants utilitzats en senyals i rètols verticals de circulació es classificaran, segons la seva naturalesa i
característiques, en tres nivells:
- Nivell de retrorreflexió 1: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre incorporades a una resina o
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aglomerant transparent i pigmentat amb els colors apropiats. Aquesta resina, per la part posterior, estarà segellada i dotada
d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de
polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 2: La seva composició estarà realitzada a base de microesferes de vidre encapsulades entre una
pel·lícula externa, pigmentada amb els colors apropiats, i una resina o aglomerant transparent amb la pigmentació
adequada. Aquesta resina, per la part posterior, estarà segellada i dotada d'un adhesiu sensible a la pressió o activable per
calor que estarà protegit per una làmina de paper amb silicona o de polietilè.
- Nivell de retrorreflexió 3: La seva composició estarà realitzada a base de microprismes integrats en la cara interna d'una
làmina polimèrica. Aquests elements han de ser capaç os de reflexar la llum incident en amplies condicions d'angularitat i a
les distàncies de visibilitat considerades característiques per a les diferents senyals i rètols verticals, amb una intensitat
lluminosa per unitat de superfície <= 10 cd/m2 per al color blanc.
Han de ser capaços de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa direcció però en sentit contrari.
Ha de tenir els colors i el factor de luminància d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48073 i UNE 48060, dins dels
límits especificats a la norma UNE 135330 i UNE 135334.
Exteriorment, la làmina reflectora ha de tenir una pel·lícula de resines sintètiques, transparent, flexible, de superfície llisa i
resistent als agents atmosfèrics.
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el xilol i el toluè.
La làmina reflectora ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o qualsevol altra imperfecció superficial.
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135 350, han de complir les especificacions
establertes a la norma UNE 135330.
Resistència a l'impacte (UNE 48184): Sense clivelles ni desenganxades
Adherència al substrat (UNE 135330): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència al fred (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la humitat (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència als detergents (UNE 135-330): Ha de complir
Resistència a la boira salina (UNE 135-330): Ha de complir
Envelliment accelerat (UNE 135-330): Ha de complir
Condicions de la làmina reflectora:
- Gruix de la làmina reflectora: <= 0,3 mm
- Flexibilitat (MELC 12.93): Ha de complir
- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100): >= 40
- Intensitat reflexiva sota pluja artificial: >= 90% valor original (angle divergència 0,2° i incidència 0,5°)
- Retracció:
- Al cap de 10 min: < 0,8 mm
- Al cap de 24 h: < 3,2 mm
- Resistència a la tracció: > 0,1 N/mm2
- Allargament: > 10%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl·lic. A l'exterior ha de figurar el
símbol de les plaques i el nombre d'unitats.
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* 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.
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PLAQUES I CAIXETINS PER A SENYALS DE TRÀNSIT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
* UNE 135310:1991 Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de acero galvanizado.
Características y métodos de ensayo de la chapa.
* UNE 135330:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes retroreflectantes mediante láminas con
microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo.
* UNE 135331:1998 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características
y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Per a cada subministrador diferent i tipus de senyal o cartell, es realitzaran les següents comprovacions:
- Inspecció visual de les senyals i cartells, identificació del fabricant i recepció dels certificats de qualitat on es garanteixen les
condicions del plec.
- Comprovació de les característiques geomètriques sobre un 10 % de les senyals subministrades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran els senyals que no arribin acompanyats dels corresponents certificats de qualitat del fabricant.
L’acceptació del lot de senyals o cartells del mateix tipus, vindrà determinada d’acord al pla de mostreig establert per a un
“nivell d’inspecció I” i “nivell de qualitat acceptable” (NCA) de 4,0 per a inspecció normal, segons la norma UNE 66-020:
Es considera unitat defectuosa aquella que presenta algun incompliment en les operacions de control definides.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BBMZ1A20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els elements següents:
- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles
- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles
- Captallums per a barreres de seguretat
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat
- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment
SUPORTS:
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió en calent, segons la norma UNE-EN ISO 1461.
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de cargols o abraçadores.
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades en el
projecte.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Límit elàstic mínim:
- Gruix e <= 16 mm: 235 N/mm2
- 16 mm < e <= 40 mm: 225 N/mm2
- 40 mm < e <= 65 mm: 215 N/mm2

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 109

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Resistència a tracció:
Gruix e < 3 mm: 360 a 510 N/mm2
3 mm <= e <= 65 mm: 340 a 470 N/mm2
Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment de galvanitzat en calent,
conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461 en el cas de
pals i altres elements.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461): >= 505 g/m2
Puresa del zinc: >= 99%
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461): Ha de complir
SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat.
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les condicions de la norma UNE 135-122.
El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m.
Dimensions i toleràncies de suports tipus C: UNE 135122.
SUPORTS DE SENYALITZACIÓ:
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització vertical.
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 135314.
Tipus d’acer: AP 11 (UNE 36093)
Doblegament (UNE 7472): Ha de complir
Toleràncies:
- Dimensió: ±1% (mínim ± 5mm)
- Gruix: -10% (toler.+limitada per toler. en massa)
- Massa: +8%; -6%
Allargament fins a la ruptura:
┌─────────────────────────────────┐
│Gruix │ Allargament mínim (%)
│
│ (mm) │──────────────────────────│
│
│Longitudinal│Transversal │
│──────│────────────│─────────────│
│ <=40 │
26
│
24
│
│──────│────────────│─────────────│
│ > 40 │
25
│
23
│
│ <=65 │
│
│
└─────────────────────────────────┘

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5%
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a l'exterior amb una làmina
reflectora, per fixar a la barrera de seguretat.
Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva superfície.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Gruix: 3 mm
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
Els captallums es classifiquen segons el seu ús en:
- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant)
- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant)
Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en:
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- Codi 1: retrorreflector de vidre
- Codi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica
- Codi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a l’abrasió
Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel fabricant (si es necessari
la seva substitució).
L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional.
La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa polimèrica, protegits o no,
aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió.
Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de tenir les dimensions, nivell de
retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1.
El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la circulació vial.
El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o trencament, no produeixi un
perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada.
Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del fabricant i la data de
fabricació.
Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han de comprovar segons
aquesta norma.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris per a la fixació d'un
metre de barrera de seguretat.
Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons UNE-EN 10025. En elements
d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de característiques similars als normalitzats.
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina.
Unió separadors al suport:
- Cargols, femelles i volanderes: M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 24034)
- Qualitat dels cargols: 5.6
Unió entre barreres:
- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122
- Qualitat dels cargols: 4.6
- Femelles: M16 (UNE-EN 24034)
Pas dels cargols: Pas mètric
Femelles: Hexagonal tipus DIN M16
Volandera: M16
Volandera a la unió entre bandes: Circulars
Volanderes a la unió banda-separador: Rectangular 85x85 mm
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent.
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall.
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les especificades a la
figura 13 UNE 135-122.
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant.
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2)
Allargament fins a la ruptura: >= 26%
Gruix de la planxa: 3 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUPORTS:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra.
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TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
CAPTALLUMS:
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el
nombre d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS:
Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el nombre
d'unitats que conté.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport.
BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX:
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* 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)
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras. 1984.
CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT:
* 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.
* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1:Características
iniciales.
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT
FLEXIBLES:
* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos accesorios de las barreras
metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i recepció del
corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial
del galvanitzat.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es realitzaran els següents assaigs:
- Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de ruptura (UNE-EN 10025).
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, s’ha de poder
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assajos conforme
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UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’obra, es realitzaran les següents comprovacions:
- Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat segons la norma UNE-EN ISO 1461.
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) (assajos conforme
UNE-EN ISO 1461)
- Comprovació de les característiques geomètriques dels suports.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una comprovació, es
repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 - VIDRES PLANS
BC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC151C01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de butiral de polivinil intercalada,
capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o de projectils.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació , de recuita, inclusions
gasoses, etc.).
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
Duresa al ratllat (Mohs): >= 6,5
VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT:
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual amb la categoria
indicada (A o B).
Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/1986):
- Categoria A:
- Impacte no concentrat d'energia alta: Ha de complir
- Categoria B:
- Impacte no concentrat d'energia alta: Ha de complir
- Impacte concentrat d'energia baixa: Ha de complir
- Impacte concentrat d'energia alta: Ha de complir
- Impacte de pedra i "coctel molotov": Ha de complir
- Assaig d'ebullició: Ha de complir
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA:
Toleràncies:
- Planor de la lluna trempada:
- Superfície <= 0,5 m2: ± 2 mm/m
- Superfície > 0,5 m2: ± 3 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
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Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques
(impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material
protector.

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 - VIDRES PLANS
BC1F VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1F1141, BC1F1641.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tipos de
blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si els vidres es situen en àrees de risc d’impacte d’acord amb CTE, de superfícies envidriades que no disposin de protecció
tindran una classificació de prestacions X(Y)Z determinat per la UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de
cota entre els dos costats de la superfície envidriada:
- Desnivell > 12m: X=qualsevol; Y= B o C; Z=1
- Desnivell > 0,55m i < 12m: X= qualsevol ; Y= B o C; Z=1 o 2
- Desnivell < 0,55m: X= 1,2 o 3; Y= B o C; Z= qualsevol
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el fabricant ha de declarar,
com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Factor solar
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmissió tèrmica
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.
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i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot,
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un
intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El vidre lamina r ha d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual
amb el nivell indicat.
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació , de recuita, inclusions
gasoses, etc.).
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament.
Coeficient de transmissió tèrmica:
- Cambra d’aire de gruix 6 mm: <=
3,37 (W/m2 K)
- Cambra d’aire de gruix 8 mm: <= 3,26 (W/m2 K)
- Cambra d’aire de gruix 12 mm: <= 3,02 (W/m2 K)
Duresa al ratllat (Mohs): >= 6,5
Toleràncies:
- Gruix lluna:
- Gruix 4-6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix de la cambra d'aire:
- Gruix cambra 4-6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix cambra 8 mm: ± 0,3 mm
- Gruix cambra 12 mm: ± 0,4 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques
(impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material
protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tipos de
blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmissió tèrmica
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d’ aire, planor, etc.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una
sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas
d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot,
acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 - VIDRES PLANS
BC1G VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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- Costat > 3 m: ± 3 mm
- Gruix:
- Llunes de gruix <= 5 mm: ± 1 mm
- Llunes de gruix > 5 mm: ± 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques
(impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material
protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los tipos de
blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 - VIDRES PLANS
BC1K MIRALLS

BC1G4101, BC1G4601, BC1G3B01.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per dos vidres laminars de seguretat que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades
mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de
polisulfur.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El vidre lamina r ha d'estar homologat d'acord amb la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual
amb el nivell indicat.
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de
paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació , de recuita, inclusions
gasoses, etc.).
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament.
Coeficient de transmissió tèrmica:
- Cambra d’aire de gruix 6 mm: <= 3,37 (W/m2 K)
- Cambra d’aire de gruix 8 mm: <= 3,26 (W/m2 K)
- Cambra d’aire de gruix 12 mm: <= 3,02 (W/m2 K)
Duresa al ratllat (Mohs): >= 6,5
Toleràncies:
- Gruix de la cambra d'aire:
- Gruix cambra 4-6 mm: ± 0,2 mm
- Gruix cambra 8 mm: ± 0,3 mm
- Gruix cambra 12 mm: ± 0,4 mm
- Dimensions:
- Costat <= 3 m: ± 2 mm

BC1K1500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora,
coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides íntimament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles,
esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació , de recuita, inclusions
gasoses, etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
Els vidres de capa s’han de classifica r segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l’interior
o l’exterior de l’edifici o de la cambra dels vidres aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l’aspecte del vidre de capa són:
- Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
- Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a
la zona de la vora, essent la zona de la vora la franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i
centre comú amb l’anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els defectes admissibles per a la capa
són:
- Defectes d’uniformitat o taques de la capa: S’ admeten en la mesura que no restin molestos visualment
- Defectes de piquets/forats >3 mm: No s’admeten en cap zona
- Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm: S’admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2
- Agregats: No s’admeten en la zona principal i si en la zona de v ora sempre i quan quedin fora de la zona de visió
- Rascades >75 mm: No s’admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm
- Rascades =<75 mm: S’admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió
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Toleràncies:
- Gruix: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
Productes per a usos en un conjunt envidrat que pretén específicament donar resistència al foc:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant
Productes per a us com a envidrament antibala o antiexplossió:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a altres usos lligats a riscos de seguretat en us i sotmesos a tals regulacions:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos relacionats amb la conservació d’energia i/o l’atenuació acústica:
- Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
Productes per a usos diferents dels especificats:
- Sistema 4: (productes considerats que compleixen sense assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de l’any en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea: EN 1096-4 per als vidres amb capa
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a la explosió
- Resistència a la efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de la energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció “Prestació No Determinada” (NPD)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques
(impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material
protector.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: definiciones y clasificación
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las
clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las
clases C y D.
UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD13 TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD136270, BD136370, BD13279B,BD135770, BD136770, BD13187B ,BD136970.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és
el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles,
impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix.
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l’edifici o per a components a
l’exterior de l’edifici fixats a la paret.
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’ edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats
als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici.
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s’ afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components
d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix parets:
- àrea d’aplicació B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
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- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
- àrea d’aplicació BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125: 3,2 a 3,8mm
- 140: 3,5 a 4,1 mm
- 160: 4,0 a 4,6 mm
- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha introduït material de
PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
- 140-160-180: 0 a 0,4mm
- 200-250: 0 a 0,5mm
- 350: 0 a 0,6mm
- Gruix total de la paret:
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolí mer) al que se li afegeixen additius
necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d’acord amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
- 75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
- 160: 0 a 0,5mm
- 200: 0 a 0,6mm
- 250: 0 a 0,8mm
- 315: 0 a 1,0 mm
- Gruix paret:
- Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct. de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos, accesorios
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l’
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment)
- Nom del fabricant i/o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Gruix mínim de paret
- Material
- Codi de l’àrea d’aplicació
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD)
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
- Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s’escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s’adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD1Z MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

BD1Z4200, BD1Z3000, BD1Z2300, BD1Z4300.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en
forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols
galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D): 5 <= D <= 50 cm
Amplària: >= 1,5 cm
Gruix: >= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització): >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct. de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos, accesorios
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s’escau)
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s’adequa al projecte
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de controlar globalment.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD51 BONERES

No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD3 - CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

BD514DK1, BD5153AV.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera de paret té una boca
d'entrada formant angle

BD351230, BD31U010, BD3Z2665.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa sifònica formada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d’acer inoxidable, o amb reixeta sifònica, o registre
amb cos de PVC i tapa amb embellidor d’acer inoxidable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa el accessori, així com que les característiques
generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels accessoris compleixen la norma UNE-EN 1329.
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada.
La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha d'anar muntada per mitjà de
rosca i ha de portar junt elàstic.
La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix tancament hidràulic que la resta
d'entrades.
Diàmetre del cos: >= 100 mm
Gruix de les parets: >= 3 mm
Alçària del tancament hidràulic: >= 50 mm
Característiques del PVC (UNE 53-114): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
PEÇA DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
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Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:
- Diàmetre 110 – 125 mm: ± 1 mm
- Diàmetre 160 – 200 mm: ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessaris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
- Bonera: 33 cm
- Bonera de paret: 34,5 cm
BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguassar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a
materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey castiron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5HX001, BD5HX002, BD5HX003.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d’ aigua als paviments, per a zones de
circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb la part proporcional d’accessoris extrems i de connexió a al x arxa de
sanejament i la reixa o tapa superior.
S’han considerat els següents elements de cobriment de la canal:
- Reixa de fosa
- Reixa d’acer inoxidable
- Reixa d’acer galvanitzat
- Reixa de polipropilè
- Tapa de formigó amb ranures laterals
S’han considerat els següents tipus de canal:
- Sense pendent
- Amb pendent contínua
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cos de la canal ha d’estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un procés d’emmotllament i
curat del formigó.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l’alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de
l’alçada interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d’acabar amb un tall perpendicular a l’ eix, amb un encaix encadellat.
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb
pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça,
ni la capacitat de desguàs.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin desplaçar lateralment.
S’han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d’enclavament, amb una característica de disseny específica o
amb una massa suficient que n’asseguri l’estabilitat.
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:
- A 15: zones de vianants
- B 125: voreres, zones de vianants i zones d’estacionament de vehicles
- C 250: vorals i cunetes de carreteres o carrers
- D 400: zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
- E 600: zones de trànsit de vehicles pesats
- F 900: zones amb càrregues molt grans
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de la UNE-EN 1433.
Les reixetes i les tapes han d’estar marcades com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertanyen
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la reixeta o tapa
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la unitat de reixeta
- Data de fabricació
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
El cos de la canal ha d’estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 1433
- La classe a la que pertany
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- Nom i/o marca d’identificació del fabricant
- El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues verticals i
horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport)
- Data de fabricació
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària interior (L):
- Per a L =< 1 000 mm: ± 2 mm
- Per a 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm
- Per a L > 4 000 mm: ± 5 mm
- Amplària interior (b):
- Per a b =< 500 mm: ± 2 mm
- Per a 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm
- Alçària interior (h):
- Per a h =< 200 mm: ± 2 mm
- Per a h > 200 mm: ± 1% amb un màxim de ± 3 mm
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:
- Obertura neta =< 400 mm: ± 7 mm
- Obertura neta > 400 mm: ± 9 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzat pel
laboratori notificat
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació:
- Nom o marca d’identificació i l’adreça social del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que s’ha fet el marcatge
- Referència a la norma EN 1433
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d’instal·lació
- Característiques cobertes per la norma EN 1433
- Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
- Estanquitat a l’aigua
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones. Clasificación, diseño y requisitos
de ensayo, marcado y evaluación de conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación,
requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación,
requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación de la conformidad.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD75 TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD755000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés d'emmotllament i compactació per
vibro compressió d'un formigó sense armadura.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de diferents tipus o
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.
L’element ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb un tall recte
perpendicular a l'eix, sense rebaves.
No ha de tenir escrostaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin imperfeccions del procés
d'emmotllament.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de
l’element, ni la capacitat de desguàs.
La DF pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament d'una mostra de cada remesa.
L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de poblaciones" del
MOPU.
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DN │Resistència a l'aixafament │ Gruix │Toleràncies del DN │
│(cm) │
(kg/m)
│ (mm) │
(mm)
│
│─────│───────────────────────────│────────│────────────────────│
│ 20 │
>= 2500
│ >= 25 │
± 4
│
│ 30 │
>= 2500
│ >= 35 │
± 4
│
│ 40 │
>= 2500
│ >= 40 │
± 4
│
│ 50 │
>= 3000
│ >= 45 │
± 5
│
│ 60 │
>= 3600
│ >= 52 │
± 6
│
│ 70 │
>= 4200
│ >= 59 │
± 7
│
│ 80 │
>= 4800
│ >= 66 │
± 7
│
│ 90 │
>= 4800
│ >= 70 │
± 7
│
│100 │
>= 4900
│ >= 74 │
± 7
│
│120 │
>= 5500
│ >= 82 │
± 7
│
│150 │
>= 6000
│ >= 95 │
± 8
│
│200 │
>= 6000
│>= 120 │
± 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Llargària: >= 100 cm
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning: <= 0,012
Resistència característica estimada a compressió del formigó als 28 dies proveta cilíndrica: >= 27,5 N/mm2
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (T.H.M.): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
Pressió interior de trencament: >= 2 bar
Toleràncies:
- Ovalació (diferència diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal
- Llargària nominal: ± 2%
- Gruix nominal: ± 5%, <= 3 mm
- Rectitud: ± 5 mm/m, <= 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Pressió de treball o indicació: Sanejament
- Identificació de la sèrie o data de fabricació
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies planes o bé apilats de
manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del tub.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD7F TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7FQ310, BD7FQ410.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada
químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en
servei.
Característiques de la banda de PVC:
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
- Allargament al trencament: >= 80%
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
- Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal: <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743.
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 25-32-40-50: 0,2 mm.
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- 63-75-90: 0,3 mm.
- 110-125: 0,4 mm.
- 140-160: 0,5 mm
- 180-200: 0,6 mm
- 225: 0,7 mm
- 250: 0,8 mm
- 280: 0,9 mm
- 315: 1,0 mm
- 355: 1,1 mm
- 400: 1,2mm
- 450: 1,4mm
- 500: 1,5 mm
- 560: 1,7 mm
- 630: 1,9 mm
- 710-800-900-1000: 2,0 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
- Longitud i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d’altres defectes
superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació:
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als
sistemes d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici.
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
- Diàmetre exterior:
- 110-125: 0,3mm.
- 160: 0,4 mm
- 200-250: 0,5 mm
- 315: 0,6 mm
- 355-400: 0,7 mm
- 450: 0,8 mm
- 500: 0,9 mm
- 630: 1,1 mm
- 710: 1,2mm
- 800: 1,3 mm
- 900: 1,5 mm
- 1000: 1,6 mm
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1
- Longitud útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant.
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN
1401-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i
separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(Cloruro de Vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli-(cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d’ 1 m. de forma
que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a la intempèrie i instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida
del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa (UNE-EN 1456-1)
- Nom i/o marca comercial
- Material (PVC-U)
- Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
- Pressió nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents
ciutats).
- Número de la línia d’extrusió
Els tubs per sanejament sense pressió, han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible
després d’emmagatzemar-los, en exposició a la intempèrie i en la instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del
producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub.
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
- Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret o SDR
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents
ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
- Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es demanaran al
contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats
dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Resistència a la tracció (UNE 53112)
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
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- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)
- Retracció longitudinal en calent (EN 743)
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277)
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.
- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs,
les característiques geomètriques següents:
- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
- 5 mesures de longitud (1tub)
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
- En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s’acceptarà el
lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.
Control geomètric:
- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS
BD7K TUBS DE POLIPROPILÈ PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7K3320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
S'han considerat els tipus següents:
- Tub de PP (polipropilè) de paret tricapa.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les
característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és
el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles,
impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix.
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació:
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als
sistemes d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici.
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l’
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub.
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El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim:
- Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD)
- Nom i/o marca comercial
- Dimensió nominal
- Gruix mínim de la paret
- Material (PVC-U)
- Rigidesa anular nominal
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents
ciutats.
- Prestacions en clima fred (si és el cas)
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i
paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les embocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i
separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1852-1:1998 Sistema de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.
Polipropileno (PP).Parte 1:Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDD1 - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDD1A090.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés d'emmotllament i
compactació per vibro compressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la formació de pou de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat
- Llosa reductora o per a l’adaptació del bastiment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L’ús de fibres està autoritzat
en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No
s'han d'admetre barrejes de ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La
superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca
ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar l'estanquitat.
Ha de tenir un color uniforme.
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat.
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d'acer galvanitzat separats
aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície.
Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917
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Quantia mínima d'armadures (peces armades):
- Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orifici d’apertura
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un mínim de 20 mm per a lloses i
de 15 mm per a la resta de mòduls.
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques:
- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm)
- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm
Gruix mínim de paret de les lloses:
- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm
- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm
Llargària de l'encaix: >= 2,5 cm
Irregularitats de la superfície del formigó:
- Diàmetre dels buits: <= 15 mm
- Profunditat dels buits: <= 6 mm
- Amplària de fissures: <= 0,15 mm
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM): No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
Pressió interior de ruptura (THM): >= 2 bar
Toleràncies:
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm)
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm
- Gruix de paret: ± 5%
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm
- Rectitud generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5%
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917):
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN
- Planor dels extrems:
- Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als extrems): ± 0,5% diàmetre
nominal
- Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm
- Rugositats: <= 1 mm
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC):
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla i perpendicular a l'eix del
pou.
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical.
PEÇA DE BASE:
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser pla i perpendicular a l'eix del
pou.
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar incorporats sòlidament
encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm.
Pendent superior dels llits hidràulics: >= 5%
Alçària dels llits hidràulics:
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no mes gran de 400 mm
- Tipus B: La mitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
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conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Número de la norma UNE-EN 1917
- Data de fabricació (any, mes, dia)
- Identificació del material constituent de l’element
- HM per a tubs de formigó en massa
- HA per a tubs de formigó armat
- HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer
- Identificació d’una tercera entitat certificadora
- Diàmetre nominal en mm
- Alçària útil
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada)
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con
fibras de acero.
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de
hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDKZH8B0, BDK2X001, BDKZ0010, BDKZ3170.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous
de registre.
S'han considerat els elements següents:
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S’ han considerat els materials següents per a tapes i reixes
- Fosa gris
- Fosa dúctil
- Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s’han de classificar
segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d’estacionament i aparcaments de varis pisos per a
cotxes.
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- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s’estén en un màxim de 0,5 m
sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d’aparcament per a tot tipus de
vehicles.
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatje (paviments d’aeroports, molls, etc.).
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d’aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d’ estar protegits contra la corrosió.
El dispositiu ha d’ estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència
satisfactòria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d’ estar assegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària
d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.
La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels següents procediments:
- Amb un dispositiu de tanca
- Amb suficient massa superficial
- Amb una característica específica en el disseny
El disseny d’aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d’us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S’ han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la
càrrega d’assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa en
condicions d’us.
L’ alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una
superfície còncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les normes de seguretat en funció del
lloc a on s’instal·lin. En general han de tenir un diàmetre mínim de 600 mm.
La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions
següents:
- Un o dos elements:
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
- Tres o més elements:
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
- Dimensions: ± 1 mm
- Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
- Ranures:
- Llargària: <= 170 mm
- Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats:
- Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
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BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contí nua que ha de cobrir a l’element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha de tenir butllofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfí cies de contacte entre el
bastiment i la tapa, han d’estar protegides amb una xapa de fosa o d’acer galvanitzat en calent.
Gruix mínim de fosa o d’acer:
- A 15: >= 2 mm
- B 125: >= 3 mm
- C 250: >= 5 mm
- D 400: >= 6 mm
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
- Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa
nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin
les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
- El codi de la norma UNE EN 124
- La classe segons la norma UNE EN 124
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
- Referència, marca o certificació si en té
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’ acord a les condicions del plec.
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 s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el control, en primer
lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3E200, BDW3E300, BDW3B700, BDW3E700, BDW3B900, BDW3BA00, BDW3E800, BDW3B800, BDW3E900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre
tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos.
Principios de construcción, ensayos tipo, marcado, control de calidad.

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.

ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
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temperatura) en el interior de la estruct. de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos, accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDY3E200, BDY3E300, BDY3B700, BDY3E700, BDY3B900, BDY3BA00, BDY3E800, BDY3B800, BDY3E900.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre
tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de
agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta
temperatura) en el interior de la estruct. de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para
tubos, accesorios
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS
BE42 CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE42QB20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària.
S'han considerat els materials següents:
- Planxa d'acer galvanitzat
- Alumini flexible
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació,
així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
El revestiment interior dels conductes , en el seu cas, ha de resistir l’acció agressiva dels productes de desinfecció, i la seva
superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s’hauran de sotmetre
durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d’ higiene de sistemes de climatització.
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció,
segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s’han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.
Característiques tècniques:
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Alumini
│
Acer
│
│
│
rígid
│ inoxidable
│
│─────────────│───────────────────│────────────────│
│Gruix (mm)
│
0,7
│
1
│
│─────────────│───────────────────│────────────────│
│ Pes xapa
│
1,72
│
8,1
│
│ (kg/m2)
│
│
│
│─────────────│───────────────────│────────────────│
│Diàmetre (mm)│ 125 160 250 │ 400 │200 250 │ 400
│
│─────────────│─────────────│─────│────────│───────│
│Pres. Treball│
│
│
│
│
│ (mm.c.d.a.) │
<=150
│=100 │<=100
│<=150 │
│(UNE 100-102)│
│
│
│
│
└──────────────────────────────────────────────────┘

Característiques tècniques:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Alumini
│
Planxa acer
│
│
│
Flexible
│
galvanitzat
│
│─────────────│─────────────────│────────────────────────────────────│
│Gruix (mm)
│
no definit
│
0,5
│ 0,7 │
│─────────────│─────────────────│─────────────────────────────│──────│
│Diàm. (mm)
│ 125 │ 160 │ 250 │ 100 │ 125 │ 160 │ 200 │ 250 │ 400 │
│─────────────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│──────│
│Pres. treball│<=305│<=305│<=203│
│
│
│
│
│
│
│─────────────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│─────│──────│
│Pes tub kg/m │0,32 │0,35 │0,58 │ 1,4 │ 1,7 │ 2,1 │ 2,7 │ 4,3 │ 6,9 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament articulat
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per les seves vores, les quals han de ser comprimibles.
Estiratge per metre d'origen comprimit: <= 5 m
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un
tub estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:
┌───────────────────────────────┐
│Diàmetre nominal │ Tolerància │
│
( mm )
│
│
│─────────────────│─────────────│
│
100
│
+ 0,5
│
│
125
│
+ 0,5
│
│
160
│
+ 0,6
│
│
200
│
+ 0,7
│
│
250
│
+ 0,8
│
│
400
│
+ 1
│
└───────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies
planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE)
* UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular.
Dimensiones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la
documentació d’assaigs del fabricant.
- Comprovació de l’espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons especificacions de
projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d’aire:
- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d’aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l’aïllament de conductes.
- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per mostreig i a totes les
partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
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BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS
BE44 CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE44BGS0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes circulars d'alumini per a evacuació de fums.
S'han considerat els tipus de recobriment següents:
- Fibra + PVC
- Espiral d'acer + alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació,
així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
El revestiment interior dels conductes , en el seu cas, ha de resistir l’acció agressiva dels productes de desinfecció, i la seva
superfície interior haurà de tenir una resistència mecànica que permeti suportar els esforços als que s’hauran de sotmetre
durant les operacions de neteja mecànica que estableix la norma UNE 100012 d’ higiene de sistemes de climatització.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
Temperatura de servei: <= 100°C
La velocitat i la pressió màxima admeses als conductes han de ser les que vinguin determinades pel tipus de construcció,
segons les normes UNE-EN 12237 per a conductes metàl·lics i UNE-EN 13403 per a conductes de materials aïllants.
Per al disseny dels suports dels conductes s’han de seguir les instruccions que dicti el fabricant.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
El recobriment ha de consistir en una capa de fibra de vidre de 25 mm de gruix i envoltat d'una làmina de PVC encolada a la
fibra.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
El recobriment ha de consistir en una espiral de fil d'acer encolada a la làmina amb resina de polièster i una capa exterior
d'alumini flexible encolada al conjunt amb resina de polièster.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT DE FIBRA + PVC:
Subministrament: En mòduls rectes de 5 m de llargària, en caixes de cartró.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDUCTES AMB RECOBRIMENT D'ESPIRAL D'ACER + ALUMINI:
Subministrament de conductes amb recobriment d'espiral d'acer + alumini: Comprimit en mòduls de 70 cm que es
converteixen en 10 m quan s'estira.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE)
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificació de la resistència al foc dels diferents tipus de conductes i accessoris de suportació i contrastar amb la
documentació d’assaigs del fabricant.
- Comprovació de l’espessor de galvanitzat de les peces que formen els conductes metàl·lics, segons especificacions de
projecte o UNE 100104.
- Uniformitat dels recobriments galvanitzats, segons assaig UNE 7183.
- Verificació de la construcció conductes de fibra de vidre segons Norma UNE 100105.
- Accessoris per a la distribució d’aire:
- Verificació del nivell sonor
- Verificació de les característiques aerodinàmiques de les boques d’aire.
- Verificació de les característiques aïllants tèrmiques i de resistència al foc dels materials per a l’aïllament de conductes.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per mostreig i a totes les
partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS
BE52 CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE52Q230.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°.
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant".
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació,
així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.

Desembre de 2016

* UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular.
Dimensiones.
* UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de
resistencia y estanquidad.
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEK - REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
BEK1 REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEK11D71.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Reixetes d'impulsió d'alumini per a fixar al bastiment o recolzar sobre aquest.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat
sotmesos a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així
com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Si la reixeta és per a fixar al bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi el conjunt
d'aletes, preparat per a ser fixat al bastiment de muntatge.
Si la reixeta és per a recolzar sobre el bastiment, ha d'estar formada per un bastidor metàl·lic de perfil angular que reuneixi
el conjunt d'aletes, preparat per a ser recolzat al bastiment de muntatge.
No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han d'estar equidistants entre si.
La forma d’expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x Alçària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE)
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
BEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja.

BEM32211.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE)

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Extractors de fums per a funcionar a pressió baixa amb corrent monofàsic.
Han d'estar formats per:
- Hèlix impulsora
- Motor elèctric
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El motor ha de tenir l'hèlix acoblada a l'eix i ha de quedar a l'interior del botó de la mateixa.
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En els extractors per a encastar allotjats, l'hèlix i el motor han d'anar allotjats en un cos cilíndric, que ha de servir d'element
de fixació de conjunt, amb una placa frontal.
En els extractors tipus finestra, el motor i l'hèlix han d'anar allotjats en un marc concèntric a l'hèlix juntament amb la caixa de
connexió elèctrica.
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament.
Característiques tècniques:
┌───────────────────┐
│ Cabal │ Potència │
│ (m3/h)│
(W)
│
│───────│───────────│
│
100 │
<= 20
│
│
160 │
<= 35
│
│
250 │
<= 50
│
│
450 │
<= 40
│
│
600 │
<= 45
│
│
900 │
<= 65
│
└───────────────────┘

Nivell sonor: <= 45 dB (A)
Material de construcció: Plàstic injectat
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats en capses de cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de les operacions de descàrrega i emmagatzematge dels equips.
- Comprovar que les unitats de ventilació compleixin els requisits especificats en projecte i estiguin identificades. Verificar:
- Marca, model, nº de sèrie, velocitat (rpm), potència (CV), tensió (V), consum, velocitat motor, arrencada, tipus de
proteccions elèctriques, secció de conductors, tipus de conductor, regulació, Cabal (m 3 /h), dimensions, potència i pressió
acústica).
- Verificació de la documentació d’assaigs realitzats pel fabricant.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEV - MATERIALS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
BEV4 CABLEJAT INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables per a bus de dades i materials per a l’execució de la instal·lació elèctrica de punts de control per a la regulació,
control, supervisió i gestió d’instal·lacions.
S'han considerat els tipus següents:
- Cables per a bus de dades
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Es composa de tubs rígids o flexibles i cables necessaris per a la realització de la instal·lació elèctrica del punt de control.
Els tubs han de complir la norma UNE_EN 50-086-95 (1) “Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas” i amb el
“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.”
Els conductors han de complir amb la norma UNE 21-022-82 “Conductores de cables aislados.” i amb el “ Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.”
CABLES DE DADES:
Aquests cables han d’estar constituïts per conductors multifilars de coure de 0,91 mm de diàmetre llis i recuit, aïllats amb
una capa extruïda de polietilè sòlid colorat segons clau i disposats a parells. Els conductors han de ser rígids de coure
electrolític pur, amb un bo trefilatge i uniformement recuit, de secció perfectament circular i uniforme. La superfície ha de
ser llisa, neta i brillant i ha d’estar exempta d’escates, esquerdes o qualsevol altre tipus de defecte.
Per a l’aïllament dels conductors s’ha d’emprar polietilè d’ alta densitat i alt pes molecular. Cada conductor s’ha d’aïllar amb
una capa contínua de polietilè sense porus ni cap defecte. Els fils aïllats s’han de torsionar en parells amb un pas adequat i
amb un codi de colors per distingir-los. Cadascú dels aparells s’ha d’encintar individualment amb una cinta de polièster
aplicada helicoïdalment amb un cavalcament adequat i altra cinta d’ alumini-polièster ( de 0,025 mm el fruix de polièster i
0,023 mm l’alumini) aplicada també helicoïdalment i amb un cavalcament adequat.
La coberta de protecció és de tipus anti-ignífuga i ha de constar d’una pantalla d’ alumini i una coberta de termoplàstic
ignífug envoltant al nucli. Sobre la cinta envoltant s’ha de disposar una cinta d’alumini aplicada longitudinalment i cavalcada
d’un gruix de 0,2 mm i un cavalcament mínim de 6,5 mm. Sota la mateixa s’ha d’aplicar un conductor de 0,4 mm de diàmetre
per a continuïtat de pantalla.
Les característiques elèctriques dels conductors a 20ºC han de ser les següents:
- Resistència òhmica en c.c a 10 kHz i per bucle: <= 16,3 Ohms 10%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Bobines normalitzades i degudament protegides, de manera que no s’alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats, raigs de sol i dins del embalatge original.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086 1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Requisitos generales.
UNE-EN 60228:2005 Conductores de cables aislados.
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW4 - ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEW4B000.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BEV42001

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BE - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Desembre de 2016

instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub,
i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BEW52000.

BFYB2905, BFYB2805, BFYB2705, BFYB2605, BFYB2405, BFYB2305.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques
pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.

BFWB2905, BFWB2805, BFWB2705, BFWB2605, BFWB2405.

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG16 CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en

BG161611.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar superficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Tipus
│
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│Material
│ Normal
│ Estanca │ Antihumitat │Antideflagrant│
│───────────────│──────────│──────────│─────────────│──────────────│
│Plàstic
│>= IP-405 │>= IP-535 │ >= IP-545 │
│
│Plastificada
│>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │
│
│Planxa d'acer │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │ >= IP-557
│
│Fosa d'alumini │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │ >= IP-557
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible

Desembre de 2016

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG1A - ARMARIS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1A0630.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armaris metàl·lics per a servei interior o exterior, amb porta.
S'han considerat els tipus de serveis següents:
- Interior
- Exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una o dues portes.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegida amb pintura anticorrosiva. Ha de portar tapetes amb junt
d'estanquitat per al pas de tubs i orificis per a la seva fixació.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 120°.
El cos, la placa de muntatge i la tapa han de portar borns de presa de terra.
Gruix de la xapa d'acer: >= 1 mm
Si la porta té finestra, aquesta ha de ser de metacrilat transparent.
INTERIOR:
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Grau de protecció per a interior (UNE 20-324): >= IP-427
EXTERIOR:
La unió entre la porta i el cos s'ha de fer mitjançant perfils adequats i amb junts d'estanquitat que garanteixin el grau de
protecció.
Grau de protecció per a exterior (UNE 20-324): >= IP-557
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

BG21RL10.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.
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El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrosius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o
usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de complir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5 m.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y
roscas para tubos y accesorios.
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TK10,BG22TL10,BG225710.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o
usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres.

Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y
roscas para tubos y accesorios.
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
BG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG23E910.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal.
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment.
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a
l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o
usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de complir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 130

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y
roscas para tubos y accesorios.
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 - MECANISMES
BG61 CAIXES PER A MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG611040.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de servir per a la instal·lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de corrent.
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a permetre la introducció de
tubs per als conductors.
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat els mecanismes i les
plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió . Han de portar estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels
ganxos.
Dimensions de les caixes:
┌────────────────────────────────┐
│Capacitat
│Dimensions (mm) │
│──────────────│─────────────────│
│1 element
│
73x88x43
│
│2 elements
│ 109x88x43
│
│3 elements
│ 145x88x43
│
└────────────────────────────────┘

Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 - MECANISMES
BG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG621193, BG621293, BG621HD3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Interruptors i commutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de
creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de la humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les
persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones
generales.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a la intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 131

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a la intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 - MECANISMES
BG63 ENDOLLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG631153, BG63915M.
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a la intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de
protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal: <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
Temperatura: <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi
abans que la connexió als contactes que tenen tensió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 - MECANISMES
BG64 POLSADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG641173.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment.
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- A la intempèrie
- A l'interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris
embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i caixa (col·locació superficial).
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.
El comandament d'accionament ha de ser manual.
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d’ésser de material anticorrosiu.
Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Tensió nominal (UNE-EN 60669): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir
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Capacitat dels borns (UNE-EN 60669):

Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│I nominal (A) │
6
│
10
│
10
│
│───────────────│────────────│────────────│───────────│
│Secció (mm2)
│ 0,75 - 1,5 │
1 - 2,5 │ 1,5 - 4 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 - MECANISMES
BG67 PLAQUES I MARCS

Nombre de maniobres (UNE-EN 60669): >= 40000
A LA INTEMPÈRIE:
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant visos.
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324): >= IP-245
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.
A L'INTERIOR:
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de subjectar a la caixa
mitjançant visos.
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG675321.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò 3.

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre mecanismes a la caixa
corresponent.
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa quedi subjecta a pressió
sobre el bastiment i adossada al parament.
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones
generales.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669):
- Intensitat assignada (A)
- Tensió assignada (V)
- Naturalesa del corrent
- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació
- Referència
- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a la intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.

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 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGA - AVISADORS ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGA12220, BGA21113.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Avisador acústic de 230 V o bitensió 230/132 V, de so timbre, brunzit o musical, amb regulació o sense i del tipus 1, 2 o 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura i color exterior uniforme i sense defectes.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Les característiques físiques i mecàniques de l'avisador han de complir la UNE 20-314.
Material aïllant (UNE 20-314): Classe II-A
Freqüència: 50 - 60 Hz
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-40X
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AVISADOR ACÚSTIC ADOSSABLE:
Ha d'estar format per una envoltant aïllant, borns de connexió dels conductors i dispositiu productor de so.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de conductors.
Cal que tingui orificis per a la seva fixació.
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AVISADOR ACÚSTIC ENCASTABLE:
Ha d'estar constituït pels borns de connexió dels conductors, el dispositiu productor de so i una placa embellidora.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW23000.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
* UNE 20314:1983 Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques eléctricos. Reglas de seguridad.

Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o safates, de tipus plàstiques o metàl·liques.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels mecanismes emprats, contrastar la documentació amb els materials rebuts i
verificar l’adequació als requisits exigits.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Verificar que la Intensitat Nominal s’adequa a la intensitat del circuit.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig la quantitat que determini la DF per cada tipus de mecanisme.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran els mecanismes que les seves característiques elèctriques no siguin les adequades.
Quan les discrepàncies siguin d’un altre tipus, segons criteri de la DF podrà ésser acceptat o rebutjat tot o part del material.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i no han de fer disminuir, en cap cas,
la seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre
de safata.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

No hi ha normativa de compliment obligatori.
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWA - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS

BGW1A000.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BGWA1000.

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a avisadors acústics i no han de fer disminuir, en cap cas, la
seva qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un avisador acústic.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES
BH25 LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES PER A LÍNIA CONTINUA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH253220, BH253320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat o d'alumini anoditzat, per a línia contí nua, sense
difusor o amb difusor metàl·lic de lamel·les, per a 1 o 2 tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades, reactàncies, condensadors correctors per a A.F. i regletes de
connexió.
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'accionament simple i manipulable per una sola persona.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra”
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser
autoextingibles.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels circuits balast-làmpada,
especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria.
Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de
lámparas fluorescentes.
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión oficial EN
60598-2-1: 1989).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión
oficial EN 60968:1990)
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UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’ haver marcada la següent informació:
Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de
la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera
d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la
lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto
838/2002.
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
En les lluminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt
(làmpada-equip auxiliar).
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats
superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les
llumeneres.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES
BH2D - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES TIPUS DOWNLIGHT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH2DA1D6, BH2DA146, BH2DA126.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum decoratiu de forma circular o rectangular, amb xassís de planxa d'alumini anoditzat o de material plàstic, amb o sense
òptica, amb o sense difusor, per a làmpades fluorescents compactes, halògenes o incandescents i per a encastar.
S'han considerat els tipus següents:
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic integrat a dins del llum o adossat al cos del llum
- Lluminàries amb equip convencional o electrònic separat del cos del llum
- Lluminàries sense equip electrònic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes.
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que puguin, durant la instal·lació, ú s normal o manteniment, suposar uns risc
per als usuaris o pels elements de la instal·lació que l’envolten.
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui suportar, sense precaucions
especials, les condicions d’ús, muntatge i manteniment.
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecànics i regulables.
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerats.
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra”
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser
autoextingibles.
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de manera que un cop instal·lada i cablejada per a un ús normal, així com en
les operacions normals de manteniment, les parts elèctricament actives siguin inaccessibles.
Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. Han de ser compatibles entre
sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o làmpades que admet la lluminària.
En cas de fallada, cap component de l’equip elèctric, ha d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els passos de cables per l’interior de la lluminària han de ser llisos, exempts d’arestes vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que
puguin provocar l’abrasió de la coberta o de l’aïllament del cablejat.
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elements similars que penetrin a dintre dels passos de cables.
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors del tipus, qualitat i secció adequats, de manera que pugui suportar la
potència d’entrada en ús normal.
L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suportar la tensió i la temperatura màxima a la que pugui estar sotmès, sense
que afecti a la seguretat i mentre que estigui correctament instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació.
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores han d’ estar fetes totes les connexions internes, i únicament hi ha d’haver
accessibles els borns de connexió a la xarxa.
En el cablejat intern, el conductor de color verd-groc s’ha de fer servir únicament per a les connexions de terra. La resta de
conductors han de seguir el codi de colors normalitzats, es a dir, el conductor neutre ha de ser de color blau clar, i els
conductors de fase poden ser de color marró, gris o negre.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Tensió nominal d'alimentació (transformador): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Grau mínim de protecció (UNE 20324): IP-20X
Aïllament (REBT): Classe I, II o III
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC:
Ha d’incorporar un equip auxiliar complert format per portalàmpades, reactància convencional o electrònica, condensador
per a la correcció del factor de potència (per a equips convencionals) i dispositiu arrencador (si és necessari). Tots els
components de l’equip auxiliar han de ser compatibles entre sí, i compatibles amb el tipus i potència de la làmpada o
làmpades que admet la lluminària.
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La connexió de l’equip amb la xarxa s’ha de poder fer d’alguna de maneres següents:
- Per mitjà una entrada de cables amb premsaestopa per a fer la connexió a l’interior de la caixa
- Per mitjà de cables elèctrics que surten de la caixa i es connecten a la xarxa des de l’exterior
- Per mitjà d’una regleta de connexió integrada al cos de la caixa
La potència màxima del balast ha de ser igual o inferior a la potència màxima d’entrada dels circuits balast-làmpada,
especificada en els annexes III i IV del Real Decreto 838/2002, en funció de la seva categoria.
Ha de portar el marcatge CE, col·locat de forma visible i indeleble, de conformitat amb el que disposa el Real Decreto
838/2002.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC INTEGRAT O ADOSSAT AL COS DEL LLUM:
Si l’equip està integrat a dintre del cos del llum, aleshores la carcassa de la lluminària ha de tenir un espai per al seu
allotjament.
Si l’equip està adossat al cos del llum, aleshores aquest ha d’estar muntat a l’interior d’una caixa fixada mecànicament a la
carcassa de la lluminària. Les connexions entre l’equip i la lluminària han d’estar fetes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL O ELECTRÒNIC SEPARAT DEL COS DEL LLUM:
L’equip electrònic ha d’estar muntat a dintre d’una caixa que es fixa de manera independent de la lluminària.
Les connexions entre l’equip i la lluminària poden estar fetes o bé es poden fer al moment d’instal·lar el llum, en qualsevol
cas, els borns han d’estar marcats en ambdós elements o bé el sistema de connexió es tal que només admet una posició de
muntatge.
LLUMINÀRIES SENSE EQUIP ELECTRÒNIC:
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalàmpades i regletes de connexió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Si la lluminària necessita equip electrònic per al seu funcionament, aleshores aquest s’ha de subministrar amb la lluminària.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
* UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
* UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de
lámparas fluorescentes.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP CONVENCIONAL A. F. I LÀMPADES FLUORESCENTS:
* UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad.
* UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones de funcionamiento.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀ MPADES FLUORESCENTS:
* UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para
lámparas fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.
* UNE-EN 60929:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas fluorescentes tubulares.
Prescripciones de funcionamiento.
LLUMINÀRIES AMB EQUIP ELECTRÒNIC I LÀMPADES DE DESCÀRREGA:
* UNE-EN 60922:1998 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto de lámparas
fluorescentes tubulares). Requisitos generales y de seguridad.
* UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas
fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble, hi ha d’ haver marcada la següent informació:
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Marques que s'han de veure durant la substitució de les làmpades i ser visibles des de l'exterior de la lluminària o darrera de
la tapa que s'hagi de treure al substituir les làmpades i amb les làmpades tretes:
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpades que admet la lluminària
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior d'aquesta, o darrera
d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva instal·lació:
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabricant o del nom del venedor responsable)
- Tensió o tensions assignades en volts
- Les lluminàries de classe II han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Les lluminàries de classe III han de portar el símbol normalitzat corresponent
- Número de model del fabricant o referència del tipus
- Marcat del borns
Marques que s'han de veure després de la instal·lació de la lluminària i han de ser visibles des de l'exterior, tant quant la
lluminària està muntada o instal·lada amb les làmpades en posició com en l'ús normal:
- Temperatura ambient assignada màxima
- Xifres del codi del grau de protecció IP
- Distància mínima als objectes il·luminats
A l'embalatge hi han de constar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
En les lluminàries amb equip auxiliar, el subministrador ha de disposar del certificat que declari la potència total del conjunt
(làmpada-equip auxiliar).
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats
superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les
llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
BH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BH616811.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llums d'emergència i senyalització adossables amb làmpades incorporades, de dues hores d'autonomia, com a màxim.
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:
- Incandescència
- Fluorescència
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, limitador de descàrrega,
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portalàmpades i regleta de connexions.
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les entrades de conductors
elèctrics.
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser
autoextingibles.
No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant.
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància.
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió.
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables.
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc.
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica.
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives.
Han de poder funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h.
Potència nominal:
┌─────────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│Incandescència │Fluorescència │
│──────────────│───────────────│──────────────│
│Flux (lumens) │ de 120 a 175 │ de 175 a 300 │
│Potència (W) │
<= 12
│
<= 8
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Tensió nominal d'alimentació: 230 V
Freqüència: 50 Hz
Superfície il·luminada (m2):
┌─────────────────────────────────────────────┐
│Tipus
│Incandescència │Fluorescència │
│──────────────│───────────────│──────────────│
│Flux (lúmens) │ de 120 a 175 │ de 175 a 300 │
│S (m2)
│
>= 28
│
>= 60
│
└─────────────────────────────────────────────┘

Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20 062): >= 1 h
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324): IP-223
Aïllament (REBT): Classe II A
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión
oficial EN 60968:1990)
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores).
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna para lámparas
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales de seguridad.
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados en corriente continua para lámparas fluorescentes tubulares.
Prescripciones generales y de seguridad (versión oficial EN 60925: 1991).
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia. Prescripciones de
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funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
FLUORESCÈNCIA:
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia. Prescripciones de
funcionamiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió nominal d'alimentació
- Grau de protecció
- Número de model o referència tipus
- Potència nominal
- Duració funcionament
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968:
- Marca d'origen
- Tensió nominal
- Potència nominal
- Freqüència nominal
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155:
- Nom del fabricant
- Referència
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats
superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les
llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM1 - COLUMNES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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La columna estarà dissenyada i fabricada segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat per a la
galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Columnes de planxa o xapa d’acer: material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN
10149-2
- Columnes d’acer acabat en calent: material d’acord amb la norma EN 10210
- Columnes d’acer conformat en fred: material d’acord amb la norma EN 10219
- Columnes d’acer inoxidable: material d’acord amb la norma EN 10088
Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes com és ara bonys, bombolles, esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que
siguin perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc, si n’hi ha, ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres
apreciables visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçaria:
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dimensions (mm) │
300x300x6
│ 400x400x10 │
│────────────────│───────────────────────────│──────────────│
│Alçària (m)
│ 2,5 │ 4
│ 5
│ 6
│ 8
│ 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

Perns d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció dels llums: Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
Si és de forma troncocònica:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- columnes d’alçària nominal =< 10 m: ± 25 mm
- columnes d’alçària nominal > 10 m: ± 0,6%
- Apertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada
- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polígon
- Dimensions del acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d’acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- columna encastada: >5º entre el braç de la columna i l’eix radial que passa pel centre de la porta
- columna amb placa d’ancoratge: ± 5º entre el braç de la columna i la posició prevista de la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la columna
- Verticalitat (columnes amb placa d’ancoratge): <1º entre l’eix de la columna i l’eix perpendicular al pla de la placa
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BHM1X013, BHM11F22.

Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica amb base-platina i porta i coronament sense platina, de fins a
10 m d'alçària, o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 m d'alçària.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les columnes han d’anar marcades, de manera clara i duradera, amb la següent informació com a mínim:
- El nom o símbol del fabricant
- L’any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a àrees de circulació:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- El número d’identificació de l’organisme notificat
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- L’adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l’impacte de vehicles
- Durabilitat
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM3 - BÀCULS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHM3X002, BHM3X003.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Bàcul de planxa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m d'alçària i 2,5 m de sortint, com a màxim, d'un sol braç, amb platina de base
i porta.
S'han de considerar els tipus següents:
- Bàcul troncocònic
- Bàcul amb braç de tub
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha tenir un compartiment per a accessoris amb porta i pany.
El bàcul estarà dissenyat i construït segons les especificacions de les normes EN 40-2 i EN 40-5.
No es pot fer servir acer efervescent. El material ha de complir amb una de les següents normes, i ser adequat per a la
galvanització en calent quan es requereixi aquesta protecció:
- Bàculs de planxa o xapa d’acer: material d’acord amb les normes EN 10025 (excepte el tipus S185), EN 10149-1 i EN 101492
- Bàculs d’acer acabat en calent: material d’acord amb la norma EN 10210
- Bàculs d’acer conformat en fred: material d’acord amb la norma EN 10219
- Bàculs d’acer inoxidable: material d’acord amb la norma EN 10088
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Ha de tenir una superfície llisa i sense defectes, com é s ara bonys, butllofes, esquerdes o incrustacions que siguin
perjudicials per al seu ús.
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, taques, inclusions de flux o cendres apreciables
visualment.
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra.
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçària:
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Dimensions (mm) │
300x300x6
│
400x400x10
│
│────────────────│────────────────────│────────────────────│
│Alçària (m)
│ 4
│ 5
│ 6
│ 8
│ 9
│ 10 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Pern d'ancoratge: acer S 235 JR
Dimensions dels registres i de les portes: Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Dimensions de la subjecció de les lluminàries: Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 40-2
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany: >= 98,5%
TRONCOCÒNIC:
- Conicitat (C): 1,2% <= C <= 1,3%
Els bàculs Han d’anar marcats, de manera clara i duradora, amb la següent informació com a mínim:
- El nom del fabricant
- L’any de fabricació
- Referència a la norma EN 40-5
- Un codi de producte únic
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Rectitud (xt, xp):
- sobre la llargària total lt: xt =< 0,003 x lt
- sobre una llargària parcial lp >= 1m: xp =< 0,003 x lp
- Llargària:
- bàculs d’alçària nominal =< 10 m: ± 1%
- bàculs d’alçària nominal > 10 m: ± 1,2%
- Sortint del bàcul: ± 2%
- Angle de fixació de la lluminària: ± 2º respecte a l’horitzontal (sense càrrega)
- Obertura porta: + 10 mm; - 0 mm
- Secció transversal:
- tolerància de la circumferència: ± 1%
- desviació forma (seccions circulars): ± 3% diàmetre calculat a partir de la circumferència mesurada
- desviació forma (seccions poligonals): ± 4% valor nominal sobre les cares del polígon
- Dimensions del acoblament:
- llargària: ± 2 mm
- diàmetre:
- fixació obtinguda a partir de tubs d’acer: tolerància segons EN 10210-2
- fixació obtinguda durant el procés de fabricació: ± 2%
- Torsió:
- bàcul encastat: >5º entre el braç del bàcul i l’eix radial que passa pel centre de la porta
- bàcul amb placa d’ancoratge: ± 5º entre el braç del bàcul i la posició prevista de la placa
- Gruix: la tolerància serà la que s’exigeix al material del que s’obté la bàcul
- Verticalitat (bàculs amb placa d’ancoratge): <1º entre l’eix del bàcul i l’eix perpendicular al pla de la placa
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evitant impactes i arrossegaments.
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb distintiu de la marca i número d'identificació.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
El símbol normalitzat del marcatge CE, ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- El número d’identificació de l’organisme notificat
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- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- L’adreça enregistrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge
- El número de certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 45-5
- Descripció del producte i usos previstos
- Les característiques dels valors del producte a declarar
- Resistència a càrregues horitzontals
- Prestacions davant de l’impacte de vehicles
- Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-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.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS
BHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA I HALOGENURS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHN8X001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llum asimètric amb difusor esfèric, troncocònic o pla, de tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula
reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 400 W de
potència.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per un barret-reflector superior, un difusor i una base que allotgi el portalàmpades, el sistema de
subjecció amb l'entrada de cables, i un espai per a allotjar l'equip d'encesa si es el cas.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra".
Totes les parts metàl·liques han de ser esmaltades al foc, amb esmalt blanc l'interior del barret i de color la resta.
Grau de protecció (UNE 20-324): >= IP-23X
Aïllament (REBT): Classe I
Diàmetre d'acoblament: 33 - 60 mm
Materials:
- Barret i base: Alumini
- Difusor: Plàstic
- Portalàmpades: Porcellana
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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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 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes
tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
UNE-EN 60662:1996 Lámparas de vapor de sodio de alta presión.
UNE-EN 60598-2-3:1997 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: Luminarias para alumbrado público.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats
superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les
llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS
BHQ3 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHQ3X001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Projector per a exteriors amb reflector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de fins a 1000 W.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos amb portalàmpades, un reflector, i un suport-lira per a la seva subjecció i orientació. Ha de
disposar d'un espai per allotjar l'equip d'encesa si es el cas.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra".
L'entrada de cables s'ha de fer per mitjà d'un premsaestopa i pel fons del cos.
L'acabat de totes les parts metàl·liques ha de ser esmaltat en color, al foc, excepte el reflector que ha de ser anoditzat
brillant.
Entre el cos del llum i la tapa frontal hi ha d’haver un junt d'estanquitat.
Grau de protecció (UNE 20-324): => IP54
Aïllament (REBT): Classe I
El projector ha d'estar cablejat interiorment. Els cables han de ser de les característiques i seccions adequats al tipus i
potència de la làmpada. El cablejat interior ha d'estar connectat a una regleta, que alhora servirà de punt de connexió amb la
resta de la instal·lació.
Materials:
- Cos: Alumini fos i planxa d'alumini
- Reflector: Alumini
- Portalàmpades: Porcellana
- Lira: Acer al carboni
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.
S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjament per a equip, amb equip d'encesa.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 5: Proyectores.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHU - LÀMPADES
BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHU8C770, BHU8C640.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmpades fluorescents estàndard.
Es consideren els següents tipus de làmpades fluorescents:
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /33)
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les làmpades han d’estar formades per un tub que conté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic normalitzat per al connexionat
i la subjecció de la làmpada a cadascun dels extrems del tub.
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense defectes. Queda expressament prohibit l’ús de làmpades amb l’ampolla o
casquet defectuosos.
Característiques dimensionals i funcionals:
+----------------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Diàmetre màxim de l’ampolla (mm)
¦ 26 ¦ 26 ¦ 26 ¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 1214¦ 1514¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Llargària sense considerar les patilles ¦
¦
¦
¦
¦de contacte dels portalàmpades (mm)
¦ 595 ¦ 1205¦ 1506¦
¦----------------------------------------------------------¦
¦Posició de funcionament
¦Univ.¦
¦Univ.¦
+----------------------------------------------------------+
Característiques fotomètriques:
+--------------------------------------------------+
¦Potència (W)
¦ 18 ¦ 36 ¦ 58 ¦
¦--------------------------------------------------¦
¦Flux lluminós (lm)
¦ 1150¦ 2850¦ 4600¦
¦--------------------------------------------------¦
¦Rendiment lluminós (lm/W)
¦ 64 ¦ 79 ¦ 79 ¦
+--------------------------------------------------+

Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàndard:
- Llum blanca càlida (TL-D /33): Ra 63
- Llum blanca freda (TL-D /54): Ra 72

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Potència nominal
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpada
- Tipus de làmpada
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció i identificació dels materials
- Verificació de les característiques de les lluminàries
- Verificació dels equips auxiliars
- Verificar sistema de manteniment i conservació
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’assajaran 3 unitats per cada mil o fracció de mil equips d’igual característiques, excepte que DF estipuli quantitats
superiors.
En el cas que existeixi un sistema d’aprofitament de llum natural es comprovarà la correcta regulació de cadascuna de les
llumeneres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BHWM1000, BHWM3000, BHW61000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminàries, carrils de suport per a llums, projectors o elements de control,
regulació o encesa d’ instal·lacions d’il·luminació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no han de fer disminuir les
característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
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- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal·lar un llum.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ14 INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ14BA1Q.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d’on cauen els excrements els inodors poden ser:
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l’aigua profunda que conté la tassa
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó
En funció de la composició els inodors poden ser:
- Inodor de tanc baix , és la combinació d’un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional
- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d’una sola peça tassa i cisterna.
- Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament.
- Classe 2: Conjunts d’inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de
descàrrega de 6 litres com a màxim, o una descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a
màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
- Tipus C: Fluxor.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
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- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
- Inodors murals: 4000 N
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre
màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
El subministrador ha d’ aportar la documentació següent , que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.21 de CTE:
-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant.
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
- Sobre el mateix producte:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997)
- Classe, volum nominal de descàrrega i dispositiu de descàrrega
- En la documentació comercial que acompanya el producte:
- Nom o marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Direcció declarada del fabricant
- Dues darreres xifres del any d’impressió del marcat
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997)
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...
- Tipus d’inodor (tanc baix, monobloc, independent o conjunt d’inodor)
- Material de que està fabricat.
- Classe, tipus, dispositius de descàrrega i categoria del mecanisme de descàrrega.
- Informació sobre les característiques reglamentades:
- Capacitat d’aigua de descàrrega.
- Prevenció del reflux
- Aptitud per a la neteja
- Resistència a les càrregues
- Durabilitat
- Substàncies perilloses
- Fiabilitat de la vàlvula
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- Estanquitat a l’aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ18 AIGÜERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ18LHAA.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aigüeres per encastar o amb suports murals.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport
- Acer inoxidable de qualitat 18/8 crom-níquel, embotida i conformada mecànicament (aigüera)
En la norma UNE-EN 13310 s’anomenen les diferents possibilitats de subjecció d’ aquest element:
- Aigüeres murals
- Aigüeres de sobreposar
- Aigüeres d’encastar
- Aigüeres d’enrasar
- Aigüeres sota taulell
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
Hi ha d’haver drenatge de l’aigua en la cubeta i zona d’escorredor
Han de resistir el calor sec (180 graus) sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir els canvis de temperatura sense que es produeixin canvis superficials.
Resistir agents químics i colorants de forma que no es mostri degradació superficial permanent.
Resistència al rallat, les ralles no han de superar 0,1mm i/o la profunditat de la capa superior
Resistència a l’abrasió: la capa superior no s’ha travessat per desgast.
Estabilitat de càrrega; les aigüeres murals no ha de trencar-se o deformar-se al aplicar-se gradualment una càrrega de 150 kg
en el centre geomètric de la cubeta.
Caudal del sobreeixidor >0,20l/s
Ha de tenir durabilitat: ha de complir els requisits de drenatge, estabilitat de càrrega i de resistència anteriorment
anomenats.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques,
escantonaments, etc.
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
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La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin
embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma
UNE-EN 695.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 1.500 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:
-Sobre el mateix producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13310 )
-En la documentació comercial que acompanya el producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar
- Direcció declarada del fabricant
- Dues darreres xifres del any d’impressió del marcat
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 13310 )
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Informació sobre els requisits essencials:
- Facilitat de neteja
- Resistència de càrrega (només en aigüeres murals)
- Durabilitat
L’aigüera a d’anar acompanyada d’instruccions per a la seva instal·lació, cura i manteniment i nom del fabricant o casa
comercial.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13310:2003 Fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
* UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ1A ABOCADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1AB21P.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abocador.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, é s
observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques,
escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superfícies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin
embasaments.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreeixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma
UNE-EN 695.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001:
Toleràncies:
- Dimensions: - 10 mm
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 APARELLS SANITARIS
BJ1Z ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1ZS000, BJ1ZAD01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic
brillant de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al
suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un
cargol regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
- Accessoris per a inodors suspesos
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni
clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor
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Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport: 130 mm
Alçària mínima del suport: 75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar
l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma perquè l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les
especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes,
grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre: 110 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm
REIXA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no
ha d'estar resseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic: 9,2 kN/m3
Humitat: < 0,1%
Punt d'inflamació: > 225°C
Punt de degoteig: + 60°C
Temperatura de servei: -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de
tres mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
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Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo
y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Métodos de ensayo
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ23 AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ2311EG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Monocomandament
- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de
crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions
de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de
barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, 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.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a
obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a
l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir
fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han
de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir deformacions
permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ24 AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ24A131.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces interiors han de ser de
materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions
de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir
fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han
de produir fuites
FLUXOR:
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.
Temps de sortida d'aigua: 6 - 7 s
Cabal mínim d'aigua: 1,5 - 2 l/s
AIXETA:
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació del cabal.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
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obtenir aigua calenta o aigua freda.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions
de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir
fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han
de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir deformacions
permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ28 AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ28J12A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescladora
- Monocomandament
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de
crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a
l'aigua calenta.
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de
barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, 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.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l’especificat al projecte.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ29 AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ298131.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de diferents tipus i de 1/2" de diàmetre d'entrada.
S'han considerat els tipus següents:
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- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta.
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament (i de regulació de cabal en l'aixeta
senzilla), suau i precís.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions
de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir
fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han
de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir deformacions
permanents
AIXETA SENZILLA:
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
AIXETA TEMPORITZADA:
Temps de sortida d'aigua: 15 - 20 s
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ33 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ3317N7, BJ33U010.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els següents elements:
- Desguàs recte
- Desguàs sifònic
- Desguàs de pipa
- Sifó registrable
- Sifó de botella
- Sifó amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfí cies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualsevol altre defecte superficial que pugui
alterar el funcionament del dispositiu.
Les superfícies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l’acció de l’aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274.
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:
- Desguàs: >= 0,6 l/s
- Desguàs amb sifó: >= 0,5 l/s
- Sifó: >= 0,6 l/s
- Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desguàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desguàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s’han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les peces o l’envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Referència a la norma UNE-EN 274
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant
Cada producte ha d’anar marcat amb la següent informació:
- Número de la norma, es a dir, EN 12380
- Identificació del fabricant
- Diàmetre nominal
- Els dos últims dígits de l’any de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui
sobre el mateix producte, l’embalatge, o bé la informació comercial que l’acompanya):
- El nom o la marca d’identificació del fabricant
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fer el marcatge
- Referència a la norma EN 12380
- Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst
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- La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
- La capacitat del flux d’aire (l/s)
- L’interval de temperatures
- El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads
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Temperatura de treball: <= 98°C
emperatura de seguretat: 130°C
Pressió de treball: <= 6 bar
Aïllament elèctric (REBT): Classe I
Connexió de l'aigua: 1/2" ó 3/4"

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y
evaluación de la conformidad.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJA APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJA2 ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJA26310I44X.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb cubeta d'acer esmaltat
- Amb cubeta d'acer galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aïllant que a la vegada ha d'estar
recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador.
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, també d'acer al
carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de
funcionament i, opcionalment, un termòmetre.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra".
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base d'alimentació de
connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment.
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat
de manera indeleble i sobre una superfície fixa.
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i,
si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de
poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l’aigua seran de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc de treball.
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los
termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos
generales. (Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991).
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos
particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble:
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20 305, la indicació
"Termo".
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d’aigua calenta sanitària, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions dels equips.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) potència calorífica, potència elèctrica
(escalfadors elèctrics) i capacitat.
- Verificar l’adequació d’aquestes característiques amb el projecte.
- Control d’identificació dels materials i equips i lloc d’emplaçament
- Verificar l’equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d’aigua centralitzat.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
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
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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.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJA APARELLS DE PRODUCCIÓ I ACUMULACIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJA2 ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJA26310I44X.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presión.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los
termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos
generales. (Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991).
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos
particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb cubeta d'acer esmaltat
- Amb cubeta d'acer galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aïllant que a la vegada ha d'estar
recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador.
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, també d'acer al
carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de
funcionament i, opcionalment, un termòmetre.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra".
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base d'alimentació de
connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment.
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat
de manera indeleble i sobre una superfície fixa.
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i,
si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de
poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l’ aigua seran de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc de treball.
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
Temperatura de treball: <= 98°C
Temperatura de seguretat: 130°C
Pressió de treball: <= 6 bar
Aïllament elèctric (REBT): Classe I
Connexió de l'aigua: 1/2" ó 3/4"

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble:
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20 305, la indicació
"Termo".
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d’aigua calenta sanitària, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions dels equips.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) potència calorífica, potència elèctrica
(escalfadors elèctrics) i capacitat.
- Verificar l’adequació d’aquestes característiques amb el projecte.
- Control d’identificació dels materials i equips i lloc d’emplaçament
- Verificar l’equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d’aigua centralitzat.
- Realització i emissió d’ informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
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.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ
BJM3 - VENTOSES

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

BJM33BP0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova
S'han considerat els tipus següents:
- Ventoses per a roscar o embridar
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- Dobles ventoses per a embridar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida.
La boia ha de ser totalment esfèrica.
Pressió prova boia: 70 bar
Pressió treball cos: <= 10 bar
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment.
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici inferior.

- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i accionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona
En el cos ha d’haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió nominal: 10 bar
Pressió de prova: >= 15 bar

VENTOSES SENZILLES:
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o al omplir el circuit.
Consta de:
- Boia
- Tapa de l'orifici superior
DOBLES VENTOSES:
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona al omplir i buidar o amb canonades en servei.
Consta de:
- Separador intern per seient
- Dues boies (purgador i ventosa)
- Tobera
- Joc de palanques (purgador)
- Tapa de l'orifici de sortida
Capacitat màxima evacuació: 1,6 m3/min

Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ BJS BJS2 -

MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
EQUIPS PER A REG
ASPERSORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PER A ROSCAR:
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
PER A EMBRIDAR:
Subministrament: En caixes, amb les corresponents contrabrides, junts i cargols.
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE:
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJS EQUIPS PER A REG
BJS1 BOQUES DE REG
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJS1UZ10,NBJS1U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements de subministrament i distribució d’aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg o localització puntual
d’aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d’apertura.
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Tapa
- Cos amb connexió per rosc

BJS22210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius destinats a formar part d’una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Aspersor: Dispositiu destinat a distribuir aigua polvoritzada sobre una superfície de radi efectiu comprès entre 1 i 4 m,
sense elements giratoris.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre l'aparell connectat a la
xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites
radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de forma manual o
amb ajut d'eines corrents, inclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. Cada tipus de broquet ha
de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible: 5 bar
ASPERSORS:
La connexió a la xarxa ha de ser una rosca femella de 1/2" d'acord amb la norma UNE 19-009.
Pressió de treball: >= 1,5 bar, <= 3,5 bar
Alçària del cos emergent: >= 70 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les instruccions de muntatge.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Cabal: 400-600 l/h

Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.

GOTEJADORS
Ha de ser autonetejable.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Tipus
- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm
- Diàmetre mínim de pas expressat en mm
- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissors no siguin auatocompensants
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
*UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo.
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJS EQUIPS PER A REG
BJS5 GOTEJADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJS51760.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius destinats a formar part d’una instal·lació de reg.
S'han considerat els elements següents:
- Microaspersor: Elements de distribució d’aigua en zones enjardinades en forma de pluja que van equipats amb broquet de
sortida de doll fix, regulable i de curt abast
- Comptagotes: Emissors d’aigua de baix cabal incorporats a canonades soterrades per configurar sistemes de reg localitzat,
integrats directament en la canonada en el procés de fabricació de la mateixa o acoblats como accessoris addicionals a la
canonada un cop fabricada
- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l’obertura de les electrovàlvules de la instal·lació
possibilitant l’automatització de la mateixa.
- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d’aigua, en les que l’accionament del pilot de tres vies es fa
electromagnèticament. El desplaçament de l’eix de la vàlvula es produeix per l’acció d’un solenoide.
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua ha de quedar amagada dins la carcassa, mentre l'aparell connectat a la
xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigua o a les radiacions ultraviolades han de ser opaques i resistents a les dites
radiacions.
Les superfícies del polvoritzador han de ser llises i no han de tenir puntes o arestes vives.
El disseny del polvoritzador ha de permetre la substitució de qualsevol component per la part superior, de forma manual o
amb ajut d'eines corrents, inclusiu el filtre.
Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorra entre la carcassa i el cos emergent.
Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de regat. Cada tipus de broquet ha
de portar una marca o codi que permeti identificar-lo al catàleg corresponent.
Cada element ha de portar marcat de forma clara e indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg
- Cabal nominal i pressió nominal de treball
- Indicació de la posició correcta d’instal·lació si fos necessari
Pressió màxima admissible: 5 bar
MICROASPERSORS:
Ha d’estar format per:
- Carcassa
- Cos emergent
- Tapa de goma
- Joc de broquets intercanviables
- Filtre
Abast: 4-5 m
Pressió de treball: 2-2,5 bar
Alçària cos emergent: >= 10 cm
Pluviometria dèbil: 20-30 mm/h

PROGRAMADORS:
Cada element ha de tenir una caixa de protecció estanca, amb tancament mitjançant clau.
Cada element ha de portar les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada, distribuïdor i model
- Símbol d’identificació utilitzant el catàleg
- Número d’estacions o sectors
- Número de programes
- Cicle o interval de reg
- Arrencada de bomba o vàlvula mestra
- Memòria permanent (Piles)
- Descripció de la funció dels automatismes
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS:
Pot disposar de pantalla.
L'alimentació del programador s'ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la tensió d'alimentació de la
xarxa, a la tensió d'alimentació de les electrovàlvules (24 V cc).
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Número de programes: Doble programa A/B
- Arrencada: 3 recs en l’interval programat
- Temps de reg: 1 a 999 min per estació
- Cicle o interval de reg: 1/2 dia a 7 dies
PROGRAMADORS AUTÒNOMS:
Han d’estar equipats amb solenoide a impulsos.
L’alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d’un any.
Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de programació via radio.
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions:
- Estacions o sectors de reg: 2 com a màxim
- Arrencament automàtic: 3 regs en l’interval programat
- Temps de reg: 1 setmana a 24 h
- Cicle o interval: 1/2 dia a 7 dies
ELECTROVÀLVULES:
Ha d'estar formada per:
- Carcassa
- Regulador de cabal
- Sistema d’obertura manual directa
- Solenoide
- Filtre autonetejant
Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada
- Model
- Codi del tipus de vàlvula
- Tipus de connexió de la vàlvula
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades
- Tipus d’ accionament
- Pressions, màx. mín. I de treball
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- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h
- Material del que està conformat
Potència expressada en W
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les instruccions de muntatge.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ASPERSORS I MICROASPERSORS:
*UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requisitos generales y métodos de ensayo.
GOTEJADORS
*UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo.
PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
BM11 - DETECTORS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Detectors per a instal·lacions de protecció d’incendis i de detecció de gasos.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO
- Detector autònom de CO
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat
manualment a la base. El detector ha d’estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-7.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que
hagués disparat una alarma, fins que es restableixi la alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d’altres
condicions, s’haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d’alarma, excepte quan el detector es trobi en la
posició de manteniment. L’indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector.
L’indicador visual haurà de ser visible des d’una distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 – 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 – 35V (amb polaritat)
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i
un cos amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d’estar fabricat segons les especificacions de la
norma UNE-EN 54-5. Al menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions
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auxiliars, s’ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.
Els detectors tèrmics s’han de classificar segons alguna de les següents classes:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦
¦ detector ¦
típica
¦
màxima
¦
resposta ¦
resposta ¦
¦
¦ aplicació ¦ aplicació ¦
estàtica ¦
estàtica ¦
¦
¦
¦
¦
mínima
¦
màxima
¦
¦
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A1
¦
25
¦
50
¦
54
¦
65
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A2
¦
25
¦
50
¦
54
¦
70
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
B
¦
40
¦
65
¦
69
¦
85
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
C
¦
55
¦
80
¦
84
¦
100
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
D
¦
70
¦
95
¦
99
¦
115
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
E
¦
85
¦
110
¦
114
¦
130
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
F
¦
100
¦
125
¦
129
¦
145
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
G
¦
115
¦
140
¦
144
¦
160
¦
+------------------------------------------------------------------+

Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El sufix S indica que el detector no
respon per sota de la temperatura de resposta estàtica mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una característica
termovelocimètrica, que satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats d’augment de temperatura de l’aire
elevades.
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui
identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi la alarma. Si el detector pot presentar també
indicació visual d’altres condicions, s’haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d’alarma, excepte quan el
detector es trobi en la posició de manteniment. L’indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base
o del cap del detector. L’indicador visual haurà de ser visible des d’una distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de
500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell o bé algun altre dispositiu per a la
indicació local de l’estat d’ alarma del detector.
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple, indicadors remots , relés de
control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d’aquests dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del
detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la separació del cap de la base i
doni un senyal d’avaria.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que
hagués disparat una alarma, fins que es restableixi la alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d’altres
condicions, s’haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d’alarma, excepte quan el detector es trobi en la
posició de manteniment. L’indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector.
L’indicador visual haurà de ser visible des d’una distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 – 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 – 35V (amb polaritat)
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Han d’estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure dispositius reflectors per a la
detecció dels fums per l’atenuació i/o els canvis en l’atenuació d’un feix òptic.
Ha d’estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12.
Cada detector ha d’estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que permeti identificar-lo en cas de que
hagi donat un senyal d’ alarma, i que ha de romandre encès fins que s’anul.li la condició d’alarma.
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar en aquests circuits no poden
interferir el correcte funcionament del detector.
DETECTORS DE CO:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat
manualment a la base.
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Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un senyal lluminós.
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.
Concentració de CO d'alarma: <= 100 ppm
Tensió d’alimentació (corrent continu): 25 V
Si són detectors autònoms:
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en marxa un extractor.
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic): 230 V a.c.
- Temperatura de treball (T): - 10°C <= T <= + 45°C
- Humitat relativa de treball: <= 95%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <= 30°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales.
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor. Detectores puntuales.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que
funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios . Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que
funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo. Detectores de línea que
utilizan un haz óptico de luz.
DETECTORS DE CO:
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de monóxido de carbono.
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
Així mateix, el símbol del marcatge CE s’ha d’acompanyar de les característiques essencials del producte i de la següent
informació (ja sigui sobre el mateix producte, l’embalatge o la informació comercial que l’acompanya):
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- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- Descripció del producte de construcció
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la classificació de la norma EN 54-5
S’hauran de subministrar amb la informació tècnica d’instal·lació i manteniment suficient per a la seva correcta instal·lació i
funcionament. Si no es subministra la totalitat d’aquesta informació per a cada detector, s’haurà de fer referència a les fulles
tècniques corresponents sobre cada detector, o a la documentació tècnica que l’acompanya.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-7
b) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
c) - La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el
número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e ) sobre el cap del detector, i almenys la
informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el
número de la versió de software continguda en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f) sobre el cap del detector, i almenys
la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d’ anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l’ajust “in situ” de la classe, la marca de la classe es
podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el
número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s’haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f) sobre el cap del detector, i almenys
la informació d) i e) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s’hauran d’explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible durant el manteniment.
No s’han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció
contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives
d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació , especificacions)
- Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d’aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n’ hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d’ aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada tipus diferent de
material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
BM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ
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Mòdul de zones format per:
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció
- Un polsador de prova d'alarma
- Un polsador de prova d'avaria
- Un polsador per a activar l'alarma
Mòdul de control, format per:
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, els polsadors, els interruptors,
l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls.
Mòdul de control, format per:
- Un indicador de concentració de CO en ppm
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador
- Un interruptor d'alarma acústica
- Un interruptor de "parada-servei"
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un indicador lluminós de "servei"
Mòdul de zones, ha d'estar format per:
- Un indicador lluminós d'avaria
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració i en tenir tensió les connexions de
comandament a distància
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar l'alarma acústica
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels detectors
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de color vermell, amb indicadors de
zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar per bateria.
Tensió d'alimentació per xarxa: 220 V, corrent monofàsic
Tensió d'alimentació per bateria: 24 V, corrent continu
Autonomia de la bateria en vigilància: >= 12 h
Autonomia de la bateria en alarma: >= 15 min
Tensió de treball: 24 V, corrent continu
CENTRALS D'INCENDIS:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors lluminosos, el polsador, els interruptors i
els fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció
contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives
d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació , especificacions)
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- Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d’aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n’ hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d’ aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada tipus diferent de
material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
BM13 - SIRENES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM131211.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.
S'han considerat els tipus següents:
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior)
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)
S'han considerat els complements següents:
- Amb senyal lluminós
- Sense senyal lluminós
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha d’estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so, que allotjarà en el seu
interior els components necessaris per a la correcta configuració de l’aparell, el sistema de generació del senyal acústic i
òptic, si és el cas, l’espai per a les connexions elèctriques, i el sistema de fixació.
Han d’estar dissenyats i construïts d’acord amb les especificacions de la norma EN 54-3. Disposaran de mitjans per a limitar
l’accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple:
necessitat de fer servir eines especials, ús de codis d’accés, cargols ocults, precintes, etc.
El grau de protecció proporcionat per l’envoltant (codi IP) ha de complir:
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminós, han d'incorporar l'òptica del senyal lluminós a la cara frontal i
la làmpada corresponent a l'interior.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios. Dispositivos
acústicos.
UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma de incendios.
Dispositivos acústicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
Cada dispositiu acústic d’alarma d’incendis ha d’anar marcat de forma clara e indeleble amb la segü ent informació:
- La nomenclatura dels terminals
- Les tensions nominals d’alimentació, i tipus de corrent d’alimentació (alterna o contínua)
- La intensitat i consum de potència
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, així com el número de
la versió del software contingut en el dispositiu.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s’haurà de donar una explicació a la documentació subministrada amb el
dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest per al seu ús, però haurà de ser visible
durant la instal·lació i haurà de ser accessible durant el manteniment
No s’hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:
- El número d’identificació de l’organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a les normes EN 54-3
- Descripció del producte de construcció
- La categoria de l’entorn (A o B)
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:
- El(s) interval(s) de tensió d’alimentació
- Les gammes de freqüència d’alimentació
- Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB
- La freqüència acústica principal
- Codi IP segons la norma EN 60529
- Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i manteniment
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció
contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives
d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
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- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació , especificacions)
- Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d’aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n’ hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d’ aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada tipus diferent de
material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
BM14 - POLSADORS D'ALARMA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM141202.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Polsadors manuals d’alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d’incendis, per a muntar superficialment o
encastar.
S’han considerat els tipus de polsadors següents:
- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per trencament d’un element fràgil
- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per canvi de posició d’un element fràgil (rearmables)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir.
L’element fràgil ha d’ estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l’usuari quan s’accioni.
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d’accionament, els símbols i textos de la cara
frontal i l’accés de l’eina especial (si n’hi ha) així com els orificis d’entrada de cables i els cargols.
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.
Intensitat admissible: <= 80 mA
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354): IP-40X
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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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
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de alarma.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada polsador ha d’ anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 54-11
- El nom o marca comercial del fabricant
- Definició del model (tipus A o tipus B)
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l’entorn)
- Designació dels terminals e connexió
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de fabricació, i el número
de la versió de software continguda en el polsador, si és el cas
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del polsador, i haurà de ser accessible durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció
contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives
d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació , especificacions)
- Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d’aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n’ hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d’ aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada tipus diferent de
material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS
BM21 - HIDRANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BM212110.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Hidrants.
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S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Per a soterrar en pericó
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els enllaços ràpids o ràcords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.
Pressió de treball: <= 30 bar
Material de construcció: Fosa
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable
Material de la vàlvula: Bronze
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica
Material dels enllaços ràpids (ràcords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat
Gruix de l'anoditzat dels ràcords: >= 20 micres
Característiques mecàniques del material dels ràcords:
- Resistència a la tracció: >= 290 N/mm2
- Mòdul d'elasticitat: >= 240 N/mm2
- Allargament: >= 8%
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadament
HIDRANT DE COLUMNA SECA:
Ha d'estar format per:
- Un cos superior que conté l'accionador de la vàlvula de tancament inferior i les boques de connexió amb enllaç ràpid amb
una tapa agafada amb una cadena.
- Un element intermedi que uneix el cos superior amb la vàlvula inferior. En cas d'impacte s'ha de trencar l'element
intermedi del cos superior i l'eix d'accionament de la vàlvula que hi passa; així s'evita el desperfecte de la vàlvula.
- Vàlvula de tancament inferior de comporta o de bola, que es connecta a la xarxa, en posició de tancament; ha de permetre
buidar l'aigua dels dos elements superiors i evitar que es puguin gelar.
Els tres elements han d'estar embridats entre ells.
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA:
Ha d'estar format per:
- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa.
Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les boques de connexió
proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena.
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ:
Ha d'estar format per:
- Un pericó de registre
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per a la seva connexió a la xarxa i amb una
corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa agafada amb una cadena.
El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.
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UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 70 mm.
UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 100 mm.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación.
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
UNE 23405:1990 Hidrante de columna seca.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra.
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM2 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS
BM23 - BOQUES D'INCENDI
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.
S'han considerat els tipus següents:
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Boca d'incendis formada per:
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l'interior
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4 i 3 1/2 voltes de volant
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva
subjecció i els suports per a penjar els diferents elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar
esmaltat al foc i pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir
escletxes d'aireig.
Els materials fets servir per a la construcció de les boques d’incendi han de ser resistents a la corrosió i als esforços mecànics
deguts a la seva utilització.
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.
Els enllaços ràpids o ràcords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400.
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure.
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.
Resistència a la pressió interna:
┌────────────────────────────────────────────────────┐
│
│ Pressió màx.│
Pressió
│ Pressió mín.│
│
│
servei
│
prova
│ trencament │
│
│
(MPa)
│
(MPa)
│
(Mpa)
│
│────────────────────────────────────────────────────│
│ BIE-25 │
1,2
│
1,8
│
3,0
│
│ BIE-45 │
1,2
│
2,4
│
4,2
│
└────────────────────────────────────────────────────┘

Resistència impacte llança-boquilla: Sense deterioraments ni fuites
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions permanents
Estanquitat dels ràcords: Sense fuites a la pressió de prova
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari: >= 35 mm
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment: Ha de complir
Envelliment dels materials sintètics: Sense fissures ni deterioraments
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha de funcionar correctament
Abastament a 0,2 MPa:
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- Amb raig lliure: >= 10 m
- Amb polvorització en cortina: >= 6 m
- Amb polvorització cònica: >= 3 m
Àngles de polvorització:
- Per a polvorització en cortina: 90° ± 5°
- Per a polvorització cònica: >= 45°
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.
Toleràncies:
- Diàmetre interior de la mànega:
- Per a mànegues semirígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):
- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):
- Calibre passa: 44 mm
- Calibre no passa: 46 mm
- Llargària de la mànega:
- Per a mànegues semirígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir la norma UNE EN ISO
1307
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%
BOQUES BIE-25:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla horitzontal.
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors interiors o tambor de diàmetre
mínim 200 mm.
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla: <= 4 Nm
Frenat dinàmic del debanador: <= 1 volta
La mànega semirígida ha d’estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.
Diàmetre interior de la mànega: 25 mm
Tipus de mànega: semirígida no col·lapsable
BOQUES BIE-45:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i orientable en un pla
horitzontal.
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement.
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura d'amplària mínima 20 mm.
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix vertical de rotació.
El sistema de fixació de la mànega al ràcord ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del ràcord mitjançant una
pressió regular en tot el seu perímetre.
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni superior a 135°.
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7 Nm
La mànega ha d'estar fabricada d’acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.
Diàmetre interior de la mànega: 45 mm
Tipus de mànega: flexible plana per a servei lleuger
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
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
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per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión. Procedimientos de verificación.
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas convencionales.
BOQUES TIPUS BIE-25:
UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de
incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.
UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas fijos.
BOQUES TIPUS BIE-45:
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 2: Bocas de
incendio equipadas con mangueras planas.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm.
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible para servicio ligero,
de diámetro 45mm y 70mm.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca d'incendis o a les seves
immediacions.
El subministrador ha de lliurar un manual d’instal·lació i manteniment de la boca d'incendi equipada.
El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de
conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Conformitat CE
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdós
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirígides
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes
- Any de fabricació
- Pressió màxima de servei
- Llargària i diàmetre de la mànega
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de mànega ha d’estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant i marca comercial
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar)
- Trimestre i data de fabricació
- Temperatura d’assaig, si és inferior a -20ºC
- Número d’homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi
BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, amb la següent
informació:
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45)
- El nom i la marca del fabricant
- El trimestre i l'any de fabricació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció
contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives
d’aplicació.
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- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, vàlvula, suport, armari)
- Canonades: (tipus, normativa, elements d’unió . Elements de subjecció, etc.)
- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada manomètrica i cabal)
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada tipus diferent de
material o equip.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BM3 - EXTINTORS
BM31 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM312611, BM313511.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aparell autònom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una pressió interna.
Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament
te una massa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus registrat davant l’Administració
i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió,
que acrediti que l’ extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar:
- Indicació de l’administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l’aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AP 5 del Reglamento de
Aparatos a Presión referente a extintores de incendios.
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 5 del Reglamento de
Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios.
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un nuevo artículo a la
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Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente a extintores de incendios.
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 del Reglamento
de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios.
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 del Reglamento de
Aparatos a Presión sobre extintores de incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor
- Instruccions d’utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions de protecció
contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons normatives
d’aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la Delegació o els
Serveis Territorials Autònoms d’Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d’equips
- Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY21000, BMY13000, BMY14000, BMY31000.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA
BN33 VÀLVULES D'ESFERA MANUALS PER A ENCOLAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN3383S0, BN3373S0, BN3363S0, BN3343S0.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
BN11 VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN119320, BN11A320, BN118320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules d'esfera manuals de poli (clorur de vinil) no plastificat per a canalitzacions a pressió, per a encolar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexions per a encolar
- Tancament manual per maneta que actua sobre una bola amb forat cilíndric diametral que gira 90º
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53112.
Han de complir la legislació sanitària vigent.
Cada peça ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació comercial
- Sigles PVC
- Diàmetre nominal en mm
- Pressió nominal en MPa (1 MPa = 10 bars)
- UNE 53112
Si l'accessori és per a una conducció d'aigua potable també ha de portar les següents inscripcions:
- Número del R.S.I.
- Inscripció "APTE PER A AIGUA POTABLE"
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la UNE 53112.
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valors de la UNE 53177.
El PVC fet servir en la fabricació de la peça, ha de ser tècnicament pur, en una proporció mínima del 96%.
Pressió de treball en funció de la temperatura d'utilització (T = Temperatura d'utilització, Pn = Pressió nominal):
- 0°C < T <= 25°C: <= 1 x Pn
- 26°C < T <= 35°C: <= 0,8 x Pn
- 36°C < T <= 45°C: <= 0,63 x Pn
Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Temperatura de reblaniment VICAT: >= 79°C
Absorció d'aigua: <= 50 g/m2
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal): < 5%
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53112.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars, amb les següents dades al paquet o a l'albarà:
- Denominació del producte
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- Contingut net
- Nom del fabricant o raó social
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats.

BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
BN81 VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

BN81A320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 53196:1988 Plásticos. Accesorios inyectados en PVC no plastificado para tuberias. Determinación del comportamiento al
calor.
UNE 53112:1988 Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para conducción de agua a presión.
UNE 53177-1:1989 Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones a presión.
Unión por adhesivo o rosca. Cotas de montaje.
UNE 53177-2:1989 Plásticos. Accesorios inyectados de poli(cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones a presión
union por junta elástica. Cotas de montaje.
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de
materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios.
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ
BN74 VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA

Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la gravetat
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.
Pressió de prova segons pressió nominal:
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN749320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vàlvules reductores de pressió amb connexió per rosca.
S’han considerat els tipus de vàlvules següents:
- Vàlvules amb cos de bronze
- Vàlvules amb cos de llautó
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb les connexions roscades interiorment
- Obturador de desplaçament vertical
- Accionament de l'obturador mitjançant una membrana sotmesa a una pressió diferencial respecte a la de sortida
- Molla de compressió
- Sistema de regulació de la compressió de la molla, que regula el valor de la pressió diferencial
En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit de circulació del fluid.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
BNE - FILTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BNER1551, BNER1451, BNER1351.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Filtres coladors per a muntar entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Filtres roscats.
- Filtres per a muntar amb brides
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un element metàl·lic que conté al seu interior l'element filtrant.
L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impureses.
Ha de ser resistent a la corrosió.
Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior.
Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal·lació.
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, ni ha de tenir d'altres defectes
superficials.
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten petites irregularitats que no disminueixin la seva qualitat intrínseca, ni alterin el
seu funcionament.
Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que indiqui el sentit de circulació del fluid.
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Ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió nominal
- Símbol indicador del sentit de circulació del fluid per dintre del filtre
FILTRES ROSCATS:
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant rosca.
FILTRES EMBRIDATS:
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada extrem per a ser muntat entre tubs.
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre el canvi de l'element filtrant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
S’ha de subministrar amb les boques de connexió tapades.
L’element filtrant ha d’estar en el seu interior o bé s’ha de subministrar aparat.
L’element que va amb rosca s’ha de subministrar amb la rosca corresponent.
Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa.
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secundaris respecte al lòbul principal, aquesta antena ha de complir el següent:
Banda I:
- Angle < 90°, atenuació: >= 7 dB
- Angle > 90°, atenuació: >= 10 dB
Banda IV o V:
- Angle < 90°, atenuació: >= 15 dB
- Angle > 90°, atenuació: >= 20 dB
Diàmetre exterior del pal: >= 40 mm
Gruix del pal: >= 2 mm
Diàmetre del cable de travament segons l'alçària del pal:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Alçària pal (m) │ Diàmetre cable travament (mm) │
│────────────────│────────────────────────────────│
│
4
│
>= 4
│
│
4 - 6
│
>= 5
│
│
6 - 8
│
>= 6
│
└─────────────────────────────────────────────────┘

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures
comuns de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i
altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit.

BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP1 - ANTENES COL·LECTIVES
BP11 PALS I DIPOLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP112102.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de pal i dipols, amb els seus travaments, destinats a captar els senyals irradiats per les emissores de FM (Freqüència
Modulada) i TV (Televisió) per a ser transmesos a l'equip d'amplificació.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El pal ha de ser de tub d'acer galvanitzat capaç de resistir l'oxidació i la corrosió. Els trams que el formen s'han d'empalmar
amb maniguets.
Cada dipol (o antena) ha d'estar format pel dipol doblegat pròpiament dit, un reflector col·locat darrera i un o diversos
directoris. Ha de portar incorporat el transformador d'adaptació (transductor) que adapta la impedància característica de
l'antena (300 ohms) a la del cable coaxial (75 ohms). Ha d'incloure també tots els elements de fixació que calen per al seu
ancoratge correcte al pal.
El cable de travament ha de ser d'acer galvanitzat i plastificat. La fixació del pal s'ha de fer per mitjà d'una anella i la fixació a
l'estructura de l'edifici s'ha de fer per mitja d'un ancoratge amb anella de seguretat, guardacaps, dos subjectacables de
forquilla i un tensor.
Els pals o tubs que serveixin de suport per a les antenes i elements annexos hauran d'estar dissenyats de manera que
s'impedeixi o, com a mínim es dificulti que hi entri aigua i, en tot cas, es garanteixi l'evacuació de la que es pogués recollir.
Senyal de sortida cap a l'equip d'amplificació:
- FM: >= 300 microvolts
- Banda I: >= 750 microvolts
- Banda IV o Banda V: >= 1000 microvolts
Un cop donada la corba de directivitat d'una antena (o dipol) pel fabricant, tenint en compte l'atenuació dels lòbuls

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
- Antenes i equips de captació: Identificació d’ elements (marca, model, nº sèrie), característiques (guany, angles de
recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).
- Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de banda, nivell de sortida, guany, tensió
d’alimentació i consum).
- Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació (marca, model, nº de sèrie, nom),
característiques (rang, freqüència, impedància, atenuacions).
- Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques (alimentació, tipus de connector).
- Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus coberta, tipus cable).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per mostreig i a totes les
partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
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variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP1 - ANTENES COL·LECTIVES
BP12 EQUIPS D'AMPLIFICACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP121040.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equips d'amplificació per a muntar superficialment o en armari tancat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una placa de base, una connexió a la xarxa, una font d'alimentació, amplificadors, un mesclador i un
distribuïdor.
Tot el conjunt ha de quedar cobert per un armari metàl·lic amb una porta batent horitzontal i un pany de seguretat.
Tipus de font d'alimentació: Estabilitzada
Tipus d'amplificadors: Monocanal
Característiques tècniques de la instal·lació a la sortida de l'equip de capçalera:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Paràmetre
│
Unitat │
Banda de Freqüència
│
│
│
│
15-862 MHz
│ 950-2150 MHz │
│───────────────────│───────────│────────────────│────────────────│
│ Impedància
│
Ohm
│
75
│
75
│
│───────────────────│───────────│────────────────│────────────────│
│ Pèrdua de retorn │
dB
│
=> 6
│
- │
│ en equips amb
│
│
│
│
│ mescla tipus "Z" │
│
│
│
│───────────────────│───────────│────────────────│────────────────│
│ Pèrdua de retorn │
dB
│
=> 10
│
=> 6
│
│ en equips sense │
│
│
│
│ mescla
│
│
│
│
│───────────────────│───────────│────────────────│────────────────│
│ Nivell màxim de │
dBuV
│
120
│
110
│
│ treball/sortida │
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Per a canals modulats en capçalera, el nivell autoritzat de la portadora de so en relació amb la portadora de vídeo estarà
comprès entre -8 dB i -20 dB.
També, per als senyals distribuïts amb la seva modulació original, l'equip de capçalera haurà de respectar la integritat dels
serveis associats a cada canal i haurà de permetre la transmissió de serveis digitals.
Atenuadors: Un per amplificador (regulable 0 - 20 dB)
Temperatura màxima de l'ambient: <= 55°C
Temperatura mínima de l'ambient: >= -10°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: Dins el seu embalatge, protegit contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures
comuns de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i
altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl·lit.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
- Antenes i equips de captació: Identificació d’ elements (marca, model, nº sèrie), característiques (guany, angles de
recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).
- Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de banda, nivell de sortida, guany, tensió
d’alimentació i consum).
- Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació (marca, model, nº de sèrie, nom),
característiques (rang, freqüència, impedància, atenuacions).
- Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques (alimentació, tipus de connector).
- Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus coberta, tipus cable).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per mostreig i a totes les
partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP1 - ANTENES COL·LECTIVES
BP14 PRESES DE SENYAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP148231.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Preses de senyal de TV i FM de forma rectangular o rodona.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de proporcionar els senyals provinents de l'equip d'amplificació directament als aparells receptors, per mitjà d'una
connexió per cable coaxial.
Ha de constar d'una base metàl·lica de suport de les connexions d'entrada i dues sortides (FM i TV) per a connectors
endollables.
La connexió de FM s'ha de diferenciar de la de TV.
La base metàl·lica s'ha d'allotjar en una envoltant amb tapa cargolable, de material plàstic.
Desacoblament entre connexions de FM: >= 46 dB
Desacoblament entre connexions de TV: >= 26 dB
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s’han d’utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els elements que formen la
instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte:
- Antenes i equips de captació: Identificació d’ elements (marca, model, nº sèrie), característiques (guany, angles de
recepció, longitud, càrregues de vent, etc.).
- Amplificadors: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (ample de banda, nivell de sortida, guany, tensió
d’alimentació i consum).
- Caixes de derivació, derivadors i registres: Distribució interior, identificació (marca, model, nº de sèrie, nom),
característiques (rang, freqüència, impedància, atenuacions).
- Bases de presa: Identificació (marca, model, nº de sèrie, normativa), característiques (alimentació, tipus de connector).
- Cablejat: Identificació (marca, model, nº sèrie), característiques (atenuació, tipus coberta, tipus cable).
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per mostreig i a totes les
partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar definida per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP1 - ANTENES COL·LECTIVES
BP15 CONDUCTORS COAXIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP151000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament (folre exterior) i finalment,
una capa aïllant protectora.
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip a les diferents connexions dels
usuaris.
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció en d'altres instal·lacions, i ha de
protegir la instal·lació de la captació directa de senyals emesos per antenes emissores, excessivament pròximes, o de
pertorbacions externes causades per vehicles, instal·lacions industrials, etc.
Impedància característica: 75 ohms
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m: <= 1,3
Freqüència inferior, mesura ROE: <= 50 MHz
Freqüència superior, mesura ROE: >= 800 MHz
Material de la malla d'apantallament: Coure
Material aïllant dels conductors:
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- Atenuació normal: polietilè compacte
- Atenuació baixa: polietilè expandit
Atenuació per a 100 m de llargària:
- Conductors d'atenuació normal: 20 dB
- Conductors d'atenuació baixa: 15 dB
Freqüència del mesurament de l'atenuació: >= 500 MHz
Toleràncies:
- Impedància característica: ± 3 ohms (mesurada a una freqüència de 200 MHz)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlle.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Comprovar que els elements que formen la instal·lació compleixen les especificacions del projecte
- Identificació de Marca, Tipus, Normativa i Característiques
- Verificar el compliment de la normativa establerta per a cada tipus de material.
- Verificar la compatibilitat dels elements que formen la instal·lació
- Assaigs:
- Per a cables de parells:
- Assaig de combustió i densitat de fums: UNE 20427 Assaig de cables sotmesos a un incendi; UNE-EN 50226 Assaig de
cables sotmesos al foc; UNE-EN 50267-2-1 Assaig de gasos despresos durant la combustió
- Tolerància de la secció real dels conductors: UNE 21123 Cables elèctrics d’utilització industrial de tensió assignada
0,6/1 kV
- Atenuació: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Impedància característica: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Tensió nominal, Tensió d’assaig, Tensió de prova: UNE 21143 Assaig de cobertes exteriors de cables
- Càrrega de ruptura: Plec de prescripcions tècniques projecte
- Extinció de la flama: UNE-EN 50266
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de realitzar el control dels materials i equips que es rebin a l’obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i
variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució
total o parcial del material rebut.
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BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP3 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA
BP32 CENTRALETES DE MEGAFONIA

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin les especificacions del
projecte.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP3 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA
BP35 ALTAVEUS

BP32U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Centrals de megafonia per a muntar sobre taula.

BP35UAC2.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Central destinada a la comunicació des d'un punt a d'altres amb amplificació del so, només en audio.
Ha de tenir controls centralitzats de volum, amb possibilitat de selecció de quatre o més zones independents.
Ha de tenir sistemes de protecció electrònica contra sobrecàrregues i curt circuits, tant en la línia de so com en la línia
d'alimentació.
Ha d'estar accionat per un dispositiu que pugui anar incorporat al mateix receptor a la instal·lació alimentadora.
Ha de tenir dispositius de regulació de balanç, nivell de sortida i tons.
Ha de tenir indicadors lluminosos de l'estat.
Ha de tenir orificis per a la fixació en la seva base.
Tensió: 220 V a 50 Hz
Transformador: 220/16 V
Resposta de freqüències: 12 Hz - 50 KHz

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Elements destinats a la difusió de so, per a interior o exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La potència necessària ha de ser la indicada per la DF.
COLUMNES ACÚSTIQUES METÀ L.LIQUES:
Ha d'estar formada per:
- Altaveus
- Caixa exterior taladrada metàl·lica
- Transformador
- Sistema de subjecció
- Reixeta de protecció
- Connector
Ha d'estar construït amb material metà l·lic protegit contra la corrosió.
Ha d'estar provist d'elements de fixació per a l'altaveu i el transformador al seu interior.
Ha d'estar provist de dispositius per a la subjecció a parets o sostres.
Ha de tenir fet un taladre central, de la mateixa forma i dimensions que els de l'altaveu col·locat en el seu interior.
Aquest taladre ha d'estar protegit mitjançant reixeta o material diàfan al so, exent d'elements que pel seu tipus de fixació o
per la seva naturalesa puguin produir sorolls o vibracions.
Ha de disposar de tapa posterior per a la protecció mecànica de tots els elements interiors.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002

ALTAVEUS EXPONENCIALS:
Ha d'estar construït amb material resistent a la corrosió.
Ha de tenir sistema de subjecció que permeti com a mínim fixació amb tres punts.
Tensió del transformador: 100 V

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:
- Tensió
- Tipus de corrent elèctrica
- Intensitat
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d’aïllament
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de la seva caixa i protegits de la intempèrie.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Contrastar la documentació amb els equips i l’adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.

UNE 20502-2:1993 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5. Altavoces
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i sistema de canalització. S’han de
comprovar tots els equips amplificadors

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa que indiqui de manera indeleble:
- Tensió
- Tipus de corrent elèctrica
- Intensitat
- Identificació del constructor
- Model o tipus
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- Símbol del grau d’aïllament
Ha de dur les instruccions d'instal·lació i muntatge corresponents.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar a l fabricant els certificats de característiques tècniques i homologacions dels materials.
- Contrastar la documentació amb els equips i l’adequació als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar per mostreig els altaveus i reguladors de nivell sonor, el cablejat i sistema de canalització. S’han de
comprovar tots els equips amplificadors
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Segons el criteri de la DF, han de poder ser acceptats o rebutjats els equips que no compleixin les especificacions del
projecte.
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP5 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES
BP52 TELÈFONS
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- Identificació de la persona que fa la trucada (interna o externa)
- Visualització de la data, l'hora i el cost de la trucada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixa, inclosos els cargols de fixació.
En la caixa de subministrament han d'estar incloses les corresponents instruccions de instal·lació i d'ús.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BP - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP5 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES
BP53 PRESES DE SENYAL TELEFÒNICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP52U001.

BP5314A3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Preses de senyals telefòniques per a comunicació telefònica per a encastar o per a muntar superficialment.

Aparells de comunicació telefònica, amb o sense secret de conversa, per a taula o per a muntar a paret.
S'han considerat els tipus següents:
- Comunicació telefònica
- Terminals de comunicació telefònica

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Caixa de PVC
- Tapa de PVC
- Una o més preses, segons model
La caixa ha d'estar construïda amb PVC rígid.
No ha de tenir de porus ni esquerdes.
La superfície ha d'estar llisa.
La caixa ha de tenir orificis pel pas del cablejat.
Caixa de derivació de sortides per als usuaris, en un punt intermedi de la línia.
Ha de tenir una base aïllant, un suport de les connexions d'entrada, de derivacions i de sortida, protegit tot plegat per una
envoltant i una tapa cargolable, de material plàstic.
Gruix mínim: 2 mm
Rigidesa mínima del material: 15 kV/mm
Nombre de contactes: 4/6

CONDICIONS GENERALS:
Aparell destinat a la comunicació individual des de cada punt amb la centralització.
Ha de tenir una base amb un cordó flexible multifilar, amb un element acústic de trucada.
A la base hi ha d’haver:
- Teclat de numeració telefònica.
- Auricular
- Tecla de retrucada (opcional)
- Tecla de memòria (opcional)
Si l'aparell es amb secret de conversa, ha de també incloure un senyal de preavís de final de temps de comunicació.
El telèfon ha de tenir els dos transductors electroacústics, el micròfon i el receptor, col·locats en un allotjament antixoc.
Tot el conjunt descrit no ha de patir cap deteriorament en caure lliurement sobre una superfície llisa i indeformable pel xoc,
des d'una alçària <= 1 m.
En posició de repòs el telèfon s'ha d'allotjar sobre la base, de manera que el seu recolzament actuï sobre una lleva, la funció
de la qual és moure un paquet de contactes elèctrics situats a l'interior de la base.
Aquests contactes han de predisposar l'aparell per a la comunicació, quan el microtelè fon estigui alçat i per a l'espera de
senyal de trucada quan estigui recolzat.
Opcionalment pot tenir un interruptor de nivell timbre.
Aparells terminals de comunicació telefònica:
Ha d’haver una centraleta telefònica instal·lada al sistema de comunicació.
L'aparell ha de tenir els comandaments següents:
- Interruptor per a connexió
- Indicador lluminós de connexió
- Interruptor de traspàs de trucada
- Interruptor de memòries de marcació abreujada (opcional)
En cas que el terminal tingui pantalla de cristall líquid (pantalla alfanumèrica), opcionalment pot tenir les següents funcions:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ4 - PILONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ42X002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements per a impedir el pas de vehicles fets de fosa, acer o formigó.
Poden ser per a deixar fixos al paviment, o retràctils, amb mecanismes hidràulics o manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Han de tenir els mecanismes de fixació amb tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació.
Les pilones retràctils no han de tenir cap defecte que impedeixi el moviment complet de retracció. Han de portar tots els
accessoris necessaris per a la connexió amb els mecanismes de regulació.
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- Bioactivador microbià
BIOACTIVADOR MICROBIÀ:
Compost d'àcids húmics i fúlvics, microorganismes latents, matèria orgànica i adob sobre una matriu orgànica de turba
negre.
Contingut d'àcids húmics i fúlvics: 22%
Contingut de microorganismes: 2800 milions/g
Contingut de matèria orgànica: 30%
Grandària màxima: 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos tancats i precintats.
Emmagatzematge: Protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d'humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats i protegits.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit dels impactes i sense contacte directe amb el terra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant.
- Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Comprovacion s geomètriques i de dimensions.
- Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que arribin a l’obra sense
el certificat de garantia corresponent.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR34 ESMENES BIOLÒGIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR34J000,BR341150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s’indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la
disposició de l’etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els
assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els
productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.

Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Esmena biològica d'àcids húmics i fúlvics
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BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR36 ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR361100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Solució aquosa de polímers sintètics de base acrílica, per a l'estabilització de terres per aglomeració de les seves partícules.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser transparent, viscós i inodor.
Ha de ser hidropermeable.
No ha de tenir efectes al·lèrgics per la pell ni les mucoses dels operaris.
No ha d'alterar els processos biològics de la microfauna.
No ha d'afectar a peixos, avifauna, ni altres animals superiors que poguessin patir contaminació per deriva del producte o
arrossegament.
Viscositat: Aprox. 50000 cps
pH: 6
Toxicitat: No tòxic
Càrrega elèctrica: Aniònica
Toleràncies:
- pH: ± 1

Desembre de 2016

- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR
- Adobs ternaris:
- (12-12-17% 2MgO) GR
- (15-5-20% 2MgO) GR
- (20-5-10% 3,2MgO) GR
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir elements ni matèries que puguin perjudicar les plantacions.
Estat físic:
- GR: Sòlid granulat
- CrS: Sòlid cristal·lí
Riquesa (Percentatge expressat en p/p):
- Nitrat càlcic 15% GR: >= 15% N
- Sulfat amònic 21% GR: >= 21% N
- Nitrat amònic 33,5% GR: >= 33,5% N
- Superfosfat de calç 18% GR: >= 18% P2O5
- Superfosfat de calç 45% GR: >= 45% P2O5
- Sulfat potàssic 50-52% Crs: >= 50-52% K2O
- Nitrat potàssic (13-0-46%) GR: >= 13% N i 46% K2O
- Fosfat biamònic (13-46-0%) GR: >= 13% N i 46% P2O5
- (12-12-17% 2MgO) GR: >= 12% N, 12% P2O5 i 17% K2O+2MgO
- (15-5-20% 2MgO) GR: >= 15% N, 5% P2O5 i 20% K2O+2MgO
- (20-5-10% 3,2MgO) GR: >= 20% N, 5% P2O5 i 10% K2O+3,2MgO
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En llaunes hermètiques i segellades amb el precinte corresponent.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3A ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3A7000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adob mineral sòlid per al condicionament químic del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Adobs simples:
- Nitrat càlcic 15% GR
- Sulfat amònic 21% GR
- Nitrat amònic 33,5% GR
- Superfosfat de calç 18% GR
- Superfosfat de calç 45% GR
- Sulfat potàssic 50-52% Crs
- Adobs binaris:
- Nitrat potàssic (13-0-46%) GR

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Designació del producte que conté
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
- Estat físic
- Composició química
- Solubilitat
- Reacció
- Riquesa
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s’indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la
disposició de l’etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els
assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
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- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els
productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3P TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3P2210, BR3P2310, BR3PAN00, BR3PE210.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
- Terra vegetal
- Terra àcida
- Terra volcànica
- Escorça de pi
- Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria
orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
- Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
- Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fòsfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
- Potassi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
- Sorra: 50 - 75%
- Llim i argila: < 30%
- Calç: < 10%
- Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
- Nitrogen: 1/1000
- Fòsfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)

Desembre de 2016

- Potassi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
- pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
- Cel·lulosa desfibrada: 40%
- Palla de cereal: 50%
- Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Identificació del producte
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s’indica a les especificacions.
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la
disposició de l’etiqueta ecològica europea.
- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els
assaigs corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació de:
- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
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- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels
mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF
corresponents.

i els criteris indicats a les normes de procediment

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els
productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 - PLANTES
BR4U - BARREGES DE CESPITOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR4U1303, BR4U1G00.
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Toleràncies:
- Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARREJA:
Subministrament: En sacs o caixes.
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Gènere, espècie i varietat
- Qualitat i poder germinatiu
- Nom del subministrador
- Data de caducitat
ESQUEIX O PA D'HERBA NO SUBMINISTRAT EN ROTLLES:
Subministrament: Amb la base de terra adequada per al tipus i la mida de la gleva. Si les condicions atmosfèriques o de
transport són molt desfavorables s'han de protegir les parts aèries i radicals.
PA D'HERBA SUBMINISTRAT EN ROTLLE:
Subministrament: En rotlles sobre palets. S'han de descarregar a la zona a cobrir i han de posar-se el mateix dia.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreges de cespitoses subministrades a peu d'obra.
DEFINICIÓ:
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En barreja
- En pa d'herba
- En esqueix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autorització de la D.F.
Les cespitoses de qualitat alta han d'estar constituïdes per varietats de fulles fines, denses i que exigeixen un manteniment
alt.
Les cespitoses de qualitat normal han d'estar constituïdes per varietats rústiques i resistents al trepig mecànic.
BARREJA:
Les llavors s'han d'adquirir en un centre acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.
La barreja de llavors ha de ser de puresa superior al 90% del seu pes i de poder germinatiu no inferior al 80%.
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
No ha de tenir símptomes de malalties criptogàmiques, ni d'atacs d'insectes o d'animals rosegadors.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades.
Les barreges de llavors, pel que fa referència a varietats i quantitat de sembra, han de determinar-se, segons l'ús i finalitat a
que es vulguin destinar, d'acord amb la D.T.
PA D'HERBA O ESQUEIX:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra
de gruix suficient pel tipus i grandària de l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda
solvència.
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria
o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense
vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
- Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
- Amplària: >= 40 cm
- Llargària: <= 250 cm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARREJA:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
PA D'HERBA O ESQUEIX:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BRB - MATERIALS PER A ROCALLES I ESCALES
BRB5 TRAVESSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BRB5X003, BRB5X001, BRB5X002.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulons de fusta provinents de troncs sans, de fibres rectes i compactes, per a ús en espais exteriors.
S'han considerat els tipus següents:
- Taulons de fusta de pi roig
- Taulons de fusta de roure
- Taulons de fusta tropical
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No han de tenir signes de putrefacció, corcs, nusos morts ni estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials que no afectin les característiques de la fusta.
A les seves cares no hi ha de quedar residus d’escorça superior ni de càmbium.
Les cares superior i inferior han de ser planes i paral·leles.
La fusta de pi i la fusta de roure han d’estar tractades en autoclau, amb productes de sals de coure lliures d’arsènic i crom.
Llargària: <= 250 cm
Contingut d’ humitat: <= 6%
Toleràncies:
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm/total
- Dimensions de la secció: ± 5%
- Torsió del perfil: ± 3 mm
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: De manera que no es deformi i en llocs secs i ventilats.

CONTROL DE PLAGUES O CONTROL DE MALALTIES:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONTROL DE MALES HERBES:
l de volum necessari subministrat a l'obra.

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BRL - MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals.
S'han considerat els tipus següents:
- Per al control de malalties:
- Fungicides
- Bactericides
- Per al control de plagues:
- Insecticides
- Acaricides
- Per al control de males herbes:
- Herbicides de contacte
- Herbicides hormonals
- Herbicides residuals

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
ORDEN 9/12/1975 CONTAMINACIÓN Orden de 9 de diciembre de 1975 para la aplicación del Decreto 3025/1974, de 9 de
agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por los vehículos automóviles.
ORDEN 28/2/1986 Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la prohibición de la comercialización y utilización de productos
fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas, en aplicación de las directivas 79/117/CEE del consejo, y 83/131/CEE
de la comisión de las Comunidades Europeas.
CONTROL DE PLAGUES:
DECRETO 19/9/1942 Decreto de 19 de noviembre de 1942. Fabricación y comercio de plaguicidas.
ORDEN 16/12/1942 Orden de 16 de diciembre de 1942, del M.A. desenvolupant el Decret del 19-9-42 sobre fabricació i
comerç de plaguicides.
REAL DECRETO 3349/1983 Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnicosanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
ORDEN 11/3/1987 Orden de 11 de marzo de 1987 por la que se fijan los límites máximos de residuos de plaguicidas en
productos vegetales.
ORDRE 25/4/1985 Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les abelles.
DECRET 21/1991 Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals.
CONTROL DE MALES HERBES:
ORDEN 8/10/1973 Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales.
RESOLUCIÓ 3/2/1981 Resolució de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulació de l'ús d'herbicides hormonals en zones de
conreus sensibles.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) o molt tòxics (T+); segons la
seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen en tres categories, de menor a major perillositat "A", "B" i
"C".
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat.
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents:
- Composició del producte
- Toxicitat i mesures de precaució
- Cultius autoritzats
- Dosi i forma d'aplicació
- Termini de seguretat
- Problemes de fitotoxicitat
- Possibilitat de barreges
- Data de caducitat
S'han de prendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments de productes.
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació.
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars i begudes.
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats a aquest ús, frescos i
ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol amb una calavera i la
paraula PERILL.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D03 - GRANULATS
D039 SORRES-CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0391311.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de sorra, ciment i eventualment calç, sense aigua, per a formar un morter al afegir-li l'aigua una vegada estès.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques de la mescla (granulometria, etc.), han de ser les especificades al projecte o les fixades per la DF.
Ha d'estar mesclada de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La mescla s'ha de fer immediatament abans de la utilització per tal d'evitar emmagatzematges.
La mescladora ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Desembre de 2016

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i
mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava
i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la
formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

No hi ha normativa de compliment obligatori.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060M022.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra
amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'ac ord amb les
prescripcions de la EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm

D0701821, D0701461, D070A4D1, D0701641, D070A8B1, D070I025.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests
assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les
exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs
sobre el material rebut, a càrrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions
exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’ acord a les condicions
exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D071 MORTERS AMB ADDITIUS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D071J461.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100, D0B27A00, D0B27100.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d’aire
- Hidròfug
- Colorant

Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les seves condicions d’adherència.
La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.
El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d’alterar les
característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la
zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+--------------------------------------------

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d’aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt de soldadura més
proper, en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D.
L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten variacions dins dels límits
següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
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Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l’element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lació de ferralla.
El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant,
amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó
amb les altes temperatures
Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que compleixi l’especificat en l’article
69.2.2 de la EHE-08.
El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall
automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara
retalls i lligaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per
la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara
retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
13 - FONAMENTS I CONTENCIONS
135 FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació i reforç d’elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb formigó armat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d’encofrat
- Mur de contenció de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l’armadura
- Neteja del fons de l’encofrat
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l’encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en condicions de suportar
els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del
element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les
esquerdes, les armadures visibles ni d 'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte
exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada
més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d’exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d’exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
ENCEPS, RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 175

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Desembre de 2016

- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D: dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

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.

MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m. Extradós: ± 30 mm, Intradós: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradós: ± 40 mm, Intradós: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradós o extradós: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l’intradós, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat
d’obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una operació que oculti el
resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat
i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necesserria per a
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La
disposició dels separadors ha de complir l’especificat en la taula 69.8.2 de la EHE-08
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d’acord amb un pla establert prèviament que tindrà en compte les deformacions
d’encofrats.
L’abocada del formigó s’ha de fer des d’una alçà ria inferior a 1 m, sense que es produeixin disgregacions. S’ha d’evitar la
desorganització de les armadures, de les malles i d’altres elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FONAMENT EN RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d’acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
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).
14 - ESTRUCTURES
145 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

145CX001, 14511337, 145CX002, 145CX003, 145CX004, 145CCX01, 1451X002, 145CX005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d’elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de
l’encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Pilar de formigó armat
- Mur de formigó armat
- Biga de formigó armat
- Cèrcol de formigó armat
- Sostre nervat unidireccional
- Sostre nervat reticular
- Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l’encofrat i el seu apuntalament
- Aplomat i anivellament de l’encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces de l’encofrat
- Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses
- Col·locació dels cassetons o de l’alleugeridor en el cas de sostres
- Alineació dels cassetons segons l’amplària dels nervis en el cas de sostres
- Tallat i doblegat de l’armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l’encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l’armadura
- Subjecció dels elements que formen l’armadura
- Subjecció de l’armadura a l’encofrat
- Humectació de l’encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció de l’element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l’element estructural estigui en disposició de
suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
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Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del
element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les
esquerdes, les armadures visibles ni d 'altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte
exterior.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada
més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de la EHE-08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d’exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d’exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Vibracions: Ha de complir l’especificat en l’apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Nivell cara superior (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
SOSTRES:
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
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SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestirè: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat
d’obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’ obra, i abans de fer una operació que oculti el
resultat d’aquesta, s’ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l’operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat
i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la
massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l’element de
formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.
SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, 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 perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
15 - COBERTES
151 COBERTES PLANES
1512 COBERTES PLANES NO TRANSITABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
15123X02.
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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 electromèrica
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
- 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.
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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 reforç at 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.
L a 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 desguàs: >= 10 cm
CAP A 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 punxonament, ha d’evitar
el contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta.
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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 desguàs.
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
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mantenimiento.
IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y 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.
15 - COBERTES
151 COBERTES PLANES
1513 COBERTES PLANES ENJARDINADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
15133X01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de coberta plana enjardinada.
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
- Impermeabilització amb membrana amb sistema antiarrels
- Capa separadora antipunxonament i filtrant
- Capa drenant de palet de riera
- Capa filtrant
- Capa de protecció amb terra vegetal
- Coberta convencional amb pendents d’argila expandida:
- Barrera de vapor
- Formació de pendents i aïllament tèrmic
- Capa de protecció de morter
- Impermeabilització amb membrana amb sistema antiarrels
- Capa separadora antipunxonament i filtrant
- Capa drenant d’argila expandida
- Capa filtrant
- Capa de protecció amb terra vegetal
- Coberta convencional amb pendents de formigó:
- Formació de pendents
- Barrera de vapor
- Aïllament tèrmic
- Impermeabilització amb membrana amb sistema antiarrels
- Capa separadora antipunxonament i filtrant
- Capa drenant de palet de riera
- Capa filtrant
- Capa de protecció amb terra vegetal
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 las plaques d’aïllament
- Execució de la membrana
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonant
- Col·locació de la capa drenant de palet de riera
- Col·locació del geotèxtil, com a capa filtrant
- Execució de la capa de protecció amb terra vegetal
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- 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
- Execució de la membrana impermeabilitzant
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament
- Col·locació de la capa drenant d’argila expandida
- Col·locació del geotèxtil, com a capa filtrant
- Execució de la capa de protecció amb terra vegetal
- 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
- Execució de la membrana impermeabilitzant
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament
- Col·locació de la capa drenant de palet de riera
- Col·locació del geotèxtil, com a capa filtrant
- Execució de la capa de protecció amb terra vegetal
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.
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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.
L a 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 desguàs: >= 10 cm
CAP A 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 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 desguàs.
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.
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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.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

E2212222.

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.
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos modificados y 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.
1P - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
1P1 - INSTAL·LACIONS D'ANTENES COL·LECTIVES
1P14 PRESES DE SENYAL DE TV AMB LÍNIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1P148631.

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 buidat de soterrani
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, 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
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 la existència de rampa o d’altres condicionants de l’obra
permeten que els mitjans d’excavació realitzin la excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa 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 (br ossa, 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.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 181

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

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 superfí cies 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°
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%
- 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 despreniment.
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 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.
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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
E2221422.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o
manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
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.
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l’ excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just abans de la
col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de
neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta,
com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc., i rebaixar el fons de l’excavació per tal que la sabata tingui
un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’ han de mantenir mentre
durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l’excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la
DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els
talussos.
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 comen 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 càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
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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.
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 MOVIMENTS DE TERRES
E225 REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2251772.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats d’excavacions o
esplanades que han d’augmentar la seva cota d’acabat, i operacions de correcció de la superfície del fons d’una excavació,
prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’esplanades
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’ aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o
demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquests residus
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges
- Repàs i piconatge d'esplanada
- Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
- Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels nivells
- Aportació del material
- Reblert i estesa per tongades successives
Repàs i piconatge:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres , per a aconseguir una plataforma amb terres
superposades, o el reblert d’una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
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densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys
adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny
adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions generals ha de complir:
- Mida del granulat: <= 76 mm
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: - 25 mm
- Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
- 2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han
d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d’obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E3 - FONAMENTS
E31 RASES I POUS
E315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3152QM1, E31522H1.
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 la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles 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 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:
- 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)
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- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
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 vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles 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 garantir 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 formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i
el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es 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.
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m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i
entrada d’aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions
de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla
durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de
l’element construït de l’EHE-08.
- Assaigs d’informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i la 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 de 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 D.O. 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

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT:
No es necessari la compactació del formigó.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

E31B3000.

FORMIGONAMENT:
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a
elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- 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 la EHE i la 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 la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’art. 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la
UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments
descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
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’art. 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i
la compactació del formigó.
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.
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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 la 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 en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de
més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada
més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades 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 la 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 la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de
la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.
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)
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts:
- 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
E31D1100.
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 de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
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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 las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 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 la 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 pel formigonament:
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos
que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc., no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense 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 forjats alleugerits. Quan
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 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 perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
E3 - FONAMENTS
E38 TRAVES I PILARETS
E385 FORMIGONAMENT DE TRAVES I PILARETS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E38515G1.
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:
- Traves i pilarets
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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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 la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es
toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
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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 vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles 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 garantir 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 formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i
el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es 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 AUTOCOMPACTA NT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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.

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
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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 la 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 de un tipus d’estructura o el plec de presc ripcions 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 D.O. 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
E38 TRAVES I PILARETS
E38B ARMADURES PER A TRAVES I PILARETS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E38B3000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a
elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- 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 la EHE i la UNE 36831.
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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 la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’art. 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la
UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments
descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
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’art. 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i
la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
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 la 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)
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de
més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada
més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades 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 la 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 la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de
la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.
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
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:
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- 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
E38 TRAVES I PILARETS
E38D ENCOFRAT PER A TRAVES I PILARETS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E38D1100.
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 de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles
efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones
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o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada
- Resistència a las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 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 la 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 pel formigonament:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
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│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos
que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense 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.
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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 forjats alleugerits. Quan
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 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 perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
E3 - FONAMENTS
E3G - PANTALLES
E3G5 PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3G5X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Perforació de pantalla, amb o sense llots tixotròpics, en terreny fluix o compacte, de 45 cm fins a 120 cm d'amplada i
formigonament de l'element.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Execució de la perforació
- Neteja de la perforació i regeneració dels llots si es el cas
- Col·locació dels perfils per a formar els junts entre panells
- Abocada del formigó una vegada col·locada l’armadura
- Extracció dels perfils que donen forma als junts entre panells
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que fan
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
A mes de les condicions de la EHE-08, el formigó complirà les exigències indicades al CTE DB-SE-C / Cimientos.
La forma i posició dels panells ha de ser la indicada a la DT.
La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la DT, amb comprovació que s'ha arribat a la capa de terreny prevista a la
DT.
La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt.
Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la DT.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.

Desembre de 2016

El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'haver disgregacions ni buits a la massa.
El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric d'acabat de la pantalla.
S'ha de demolir la part superior de la pantalla, com a mínim, una alçària de 30 cm, fins a sanejar la part superior del formigó.
L'extrem superior de les armadures ha de sobresortir respecte al nivell teòric d'acabat de la pantalla, l'alçada de la biga de
lligat.
Fondària de l'excavació: Fondària teòrica + 20 cm
Recobriment de les armadures: >= 75 mm
Característiques del formigó:
Assentament en el con d'Abrams:
- de 160 a 220 mm
- >= 100 mm durant 4 hores i al menys durant el període de formigonament de cada panell
Característiques dels llots tixotròpics durant l’excavació:
- Tipus de suspensió: Homogènia i estable
- Densitat (g/cm3): < 1,10 llots frescs, < 1,2 llots per reutilitzar, < 1,15 abans de formigonar
- Viscositat Marsh (s): 32-50 llots frescs, 32-60 llots per reutilitzar, 32-50 abans de formigonar
- Filtrat (cm3): < 30 llots frescs, < 50 llots per reutilitzar
- pH: 7-11 llots frescs, 7-12 llots per reutilitzar
- Contingut de sorra (%): < 3 abans de formigonar
- Cake (mm): <3 llots frescs, < 6 llots per reutilitzar
Toleràncies d'execució:
- Cota dels elements articulars (racors, armadures d’espera, perforacions per a tirants...) ± 70 mm
- Tolerància horitzontal de la cara exposada del panell, mesurada a la cara superior del muret guia:
- 20 mm en direcció de l’excavació principal
- 50 mm en la direcció oposada
- Fondària de la perforació: -0,0 mm ; + 50 mm
- Amplària de la perforació: -0,0 mm ; + 20 mm
- Aplomat a les dues direccions (transversal i longitudinal): 1% h
- Cota superior de les armadures desprès del formigonat: ± 50 mm
- Posició horitzontal de la gàbia seguint l’eix de la pantalla: ± 70 mm
- Recobriment de les armadures: Nul·la
Seran molt adients per al formigó dels fonaments els ciments comuns tipus CEM I iCEM II/A, essent adients la resta de
ciments comuns excepte els CEM III/B, CEM IV/B CEM II/A-Q,CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T y CEM II/B-T.
Quan correspongui es compliran les prescripcions relatives a la utilització de ciments amb resistència als sulfats (SR) o a
l’aigua del mar (MR)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. Fora d'aquests límits el formigonament requereix precaucions i
l'autorització explícita de la DF En aquest cas, cal fer les provetes en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder
verificar la resistència realment assolida.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es preveu que, durant les 48 h
següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C.
La DF ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs.
No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una resistència suficient.
El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la fondària de cada panell, així com les
rasants del formigó i de les armadures.
L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat a la DT o el que determini la DF.
Prèviament a la col·locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la perforació, sempre que no s'utilitzin
llots.
El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret guia.
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament.
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar.
Abans de formigonar s'han de col·locar els encofrats de junta lateral, d'amplària igual a la perforació, encastats al fons de
l'excavació , en posició vertical.
Segons l'agressivitat del terreny s'ha de complir l'establert en els art. 8.2 i 37 de la EHE-08.
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser superior a 5°C.
El formigonament de cada panell s’ha de fer de forma contínua.
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El formigó s’ha d’abocar amb un o mes tubs, de manera que el recorregut horitzontal del formigó de cada tub sigui inferior a
2,5 m.
Si s’utilitza mes d’un tub, cal que l’abocada es faci equilibradament per mantenir un nivell uniforme de formigó a tota
l’amplada del panell.
La velocitat d’abocada del formigó dins del panell ha de ser >= a 25 m3/h.
El tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del nivell del formigó, excepte quan s'utilitzen llots que ha de quedar com
a mínim a 5 m.
El formigó fresc s’ha d’abocar sempre dins d’un formigó que conservi la seva treballabilitat.
No es permès utilitzar vibracions internes per la compactació del formigó.
A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants.
Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material retingut al tamís 0,080 UNE (7050) sigui inferior al 3% i la viscositat (mesurada al con de Marsh) sigui inferior a 50 s.
La duració total del formigonament ha de ser inferior al 70% del temps de començament de l'adormiment.
Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient per a mantenir la paret vertical.
No es poden fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que el formigó tingui una resistència >= 3
N/mm2.
De cada panell s'ha de fer un informe amb les dades següents:
- Data d'execució
- Dimensions
- Fondària a la que s'ha arribat
- Volum de formigó
- Armadures utilitzades
- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la DT
- Variacions respecte a la DT amb els incidents apreciats durant l'execució de les obres
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i acceptada expressament
per la DF.
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).
* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.
* 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:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Presa de coordenades en totes les unitats d’ obra abans del formigonat. En el cas de pantalles, cada 5 m sobre l’eix de
replanteig i mesura de la separació dels murets guia. En pilons, es verificarà el replanteig d’un 10%. Amb la mateixa
freqüència es controlarà el gruix dels panells o diàmetre del piló.
- Comprovació de la profunditat i condicions de verticalitat de l’ excavació abans del formigonat.
- 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, així
com de la longitud del tub d’abocada, la seva penetració en el formigó i posició en planta.
- Mesura de cotes i longitud d’armadures d’espera en tots els pilons formigonats o panells de pantalla.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació de la integritat estructural dels pilons o mòduls de pantalla (mètode sònic si és aplicable), en la freqüència
que indiqui la DF (ASTM D 5882).
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.

Desembre de 2016

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es pot iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. Al detectar una deficiència en un mostreig,
s’intensificarà el control sobre el doble d’unitats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
Si es supera la cota especificada de formigó, es repicarà el formigó excedent. Si la longitud d’espera de l’armadura és inferior
a la especificada, s’haurà de cavalcar una armadura suplementària, en longitud suficient, repicant el formigó que sigui
necessari.
E3 - FONAMENTS
E3G - PANTALLES
E3GB ARMADURES PER A PANTALLES
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
E3G - PANTALLES
E3GZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E3GZJX01, E3GZ1X01, E3GZ1X02, E3GZS020.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ:
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.
No s'han de produir danys a la maquinària.
S'han de prendre precaucions per tal de no produir danys a construccions, instal·lacions o d'altres elements existents a la
zona de muntatge i desmuntatge.
No s'ha de muntar ni desmuntar l'equip a les proximitats de conduccions elèctriques aèries.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MUNTATGE D'EQUIP PER A PERFORACIÓ DE PANTALLES, TESAT D'ARMADURES ACTIVES O PLAQUES PER A PUNTALS
PREFABRICATS:
Quantitat d'unitats utilitzada, acceptada abans i expressament per la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural DB-SE.
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.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* UNE-EN 1538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-Pantalla.
* 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
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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.

E3Z112P1.

E4 - ESTRUCTURES
E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l’abocada de formigó al fons de les rases o dels pous de fonamentació
prèviament excavats.
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

E45CA8H4,E45C18H4,E4521FJ4,E45117C3,E4521FH4,E45C17H4,E45CA9H4.

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).

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:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S’han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó
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
Tractament de cura amb producte filmògen:
- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
- Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que fan
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
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L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es
toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestirè: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestirè: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
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- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó , sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.
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 vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles 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 garantitr 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 formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i
el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es 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.
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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 LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels
vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat.
L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat
s’introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l’ ample
d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el
formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a
formigonar fins que la DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s’aplicarà el producte sense l’autorització expressa de la DF.
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
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d’abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta
minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d’ estar 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.
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.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
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 entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
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.
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- 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 la 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 de 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 D.O. 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.
E4 - ESTRUCTURES
E4B - ARMADURES PASSIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4BC3000, E4B23000, E4B13000, E4BGX002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a
elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- Elements estructurals de formigó armat
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
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
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- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
- Perforació del formigó
- Neteja del forat
- Injecció de l’adhesiu al forat
- Immobilització de l’armadura durant el procés d’assecat de l’adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els 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 la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la
UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments
descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
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’article 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i
la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment
idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l’encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la
zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó
armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l’armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l’armadura, han de
complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.
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Distància lliure armadura – parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de
seguir les prescripcions de la 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 en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de
més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada
més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades 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 la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE.
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 la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte,
superiors a la llargària neta d’ancoratge determinada segons l’article 69.5. 1.2 de 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 la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de
la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
poden ser metàl·lics.
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En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s’ha de fer l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ ancorar i 500 mm més llarg a la llargària
neta d’ancoratge de la mateixa.
La perforació s’ha de buidar de pols abans de col·locar l’adhesiu.
L’adhesiu s’ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s’ha d’ utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
La temperatura del formigó a l’hora d’introduir l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l’adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
- El pes s’obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L’escreix d’amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de l’element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d’ especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’ obra estructurals amb observació dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual cosa el seu
bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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E4 - ESTRUCTURES
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4D1 MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A PILARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D11103, E4D1K125.
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 de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles
efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'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 las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans
dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'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 la 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 pel formigonament:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
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FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos
que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense 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 forjats alleugerits. Quan
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l’estructura executades amb anterioritat
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En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 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 perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
E4 - ESTRUCTURES
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4D2 MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MURS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D2FA03, E4D21A03, E4D21A23, E4D2X001.
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 de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
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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 las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 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 la 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 pel formigonament:
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos
que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense 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
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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 forjats alleugerits. Quan
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 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 perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
E4 - ESTRUCTURES
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4D8 MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A CÈRCOLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D8U100.
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
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- 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 de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles
efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'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 las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 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
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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 la 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 pel formigonament:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al
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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 període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense 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 forjats alleugerits. Quan
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 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 perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
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E4 - ESTRUCTURES
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4DC MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4DCAD02, E4DC2D00, E4DCBD02, E4DC2D02, E4DCAD00.
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 de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles
efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'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 las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans
dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'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 la 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 pel formigonament:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
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FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos
que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense 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 forjats alleugerits. Quan
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l’estructura executades amb anterioritat
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En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 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 perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
E4 - ESTRUCTURES
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4DD - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A MEMBRANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4DD1D12.
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 de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
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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 las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans
dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'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 la 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 pel formigonament:
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos
que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense 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 necessà ria per a
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a forjats alleugerits. Quan
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 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 perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
E4 - ESTRUCTURES
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4DE MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS SOBRE BASTIDES PER A SOSTRES I LLOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4DE1270, E4DE1280.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge d’ estructura provisional amb bastides i taulell per a encofrat de sostres o lloses.
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 la bastida
- Muntatge i col·locació del taulell 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
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- 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 la bastida i l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de la bastida i de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles
efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'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 las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
Les cintres s'estabilitzaran en les dues direccions per que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l'execució dels sostres, poguent-se fer servir els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peç a, si durant
aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal
d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans
dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'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.
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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.
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per la 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 pel formigonament:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
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.
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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 període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense 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.

- 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

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.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.

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 hi ha d'haver fissures.
Els junts han d'estar plens de morter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 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 <= 6 m2: No es dedueixen
- Obertures >6 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)
E4 - ESTRUCTURES
E4F ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4F2X001.
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

PARETS I PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d’estar col·locades a trencajunt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir
uniformement les càrregues.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a
mínim 65 mm.
Ha d’haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l’element sense que aquest quedi afectat
en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts han de complir l’especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l’especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L’element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Alçària parcial: ± 15 mm
- Alçària total: ± 25 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
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- 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 las 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 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
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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 lí mits, s'ha de
revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
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 per els 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-l a 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 la 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.
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 1 00% 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.
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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 las parets de carrega de blocs dels següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes las 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.
E5 - COBERTES
E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZH BONERES I REIXES DE DESGUÀS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5ZH4DK4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
- Bonera de fosa col·locada amb morter.
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L
- Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant.
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S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:
- Fixada amb morter de ciment
- Ancorada al formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
Reixa ancorada al formigó:
- Replanteig de l'element
- Col·locació en l'element per formigonar
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant:
- Replanteig de l'element.
- Connexió per pressió en el baixant.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d’estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de
la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d’escorrentia de la coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats
pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera,
i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals: >= 50 cm
Distància de la bonera al baixant: <= 5 m
Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm
REIXA DE DESGUÀS:
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
Junt entre el bastiment de suport i el paviment: 0,3 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment: - 5 mm
- Nivell entre dues reixes consecutives: ± 1,4 mm
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport: - 0,5 mm
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment: ± 1 mm
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total
PROLONGACIÓ RECTA:
Ha de quedar unit per pressió al extrem del baixant.
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.
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Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament
en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXA DE DESGUÀ S RECTANGULAR:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
REIXA CIRCULAR:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb 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:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà
instruccions de la DF.

segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les

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 la adequació, d’acord amb el determini la DF.
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E612 PARETS DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E612BZ1Z, E612BR1Z.
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:
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- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’ article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les
que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes
d’exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0, 4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres
condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta
travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars (cantonades, brancals,
traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre
l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d’elasticitat compatible amb la deformació
prevista del sostre , un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de complir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
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- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap
altra condició.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret é s exterior. Si es
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s’han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el
morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d’execució han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 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 1 00% 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 las parets de carrega 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.
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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
E65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E652 ENVANS DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E6524X01, E6524X02, E6524HAB, E652PX01, E6523BAB, E6523BDB, E6524X03, E6523X01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d’envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d’ acer galvanitzat amb muntants de diferents
seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l’aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d’aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc) . Ha de formar una superfície plana i
contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a
junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En qualsevol cas no quedaran tire s de
menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal d'evitar la continuïtat dels junts
horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
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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

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Envà format per un bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d’ acer o d'alumini, cobert amb planxes d'aglomerat
de fusta, plàstic, vidre o d'altres, que serveix per dividir locals.
S’han considerat els tipus següents:
- Mampares amb perfils d'acer
- Mampares amb perfils d’alumini
La unitat d’obra comprèn les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació del bastidor
- Col·locació de l'emplafonat
- Acabament i neteja

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'ha gin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que
quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la
seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de ser la correcta.
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indicat en el primer apartat, on s’enumeren les operacions incloses a la unitat
d’obra.
Després d’ executar cadascuna de les operacions del muntatge de l’envà, i abans de fer una operació que oculti el resultat
d’aquesta, s’ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de 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 que presentin danys deguts al transport.
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a la col·locació de l’entramat metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures 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.

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E66 DIVISÒRIES AMB MAMPARES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E66A3005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
No s'han d'utilitzar per alçades superiors a 3,5 m.
Entre els perfils metàl·lics i el sostres ha de quedar col·locat un perfil continu de cautxú o material elàstic per absorbir els
moviments.
Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar anivellats i tensats mitjançant els tensors disposats en els perfils
horitzontals superiors.
La resta de perfils complementaris han d’anar fixats als perfils bàsics mitjançant visos de pressió col·locats cada 25 cm com a
màxim.
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.
La superfície d’acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Les fixacions dels perfils s’han de col·locar en els forats previstos.
Les característiques generals en quan a especificacions dels perfils, així com dels elements d'acoblament, tensors, pomel·les,
etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares d'aliatges lleugers, han de ser les indicades per les "Normas
Tecnológicas de la Edificación" PMA i PML, respectivament.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 20 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessàries pel seu correcte
acabament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTE-PMA/1977 Particiones: MAMPARAS DE ACERO.
NTE-PML/1976 Particiones: MAMPARAS DE ALEACIONES LIGERAS.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E6M - ELEMENTS PER A TANCAMENTS CORTINA
E6ME - PERFILS D'ALUMINI PER A TANCAMENTS CORTINA
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E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7B21H0L,E7BC37F0.

E6MEX001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estructura de muntants i travessers d’ alumini lacat o anoditzat, per a tancaments cortina, fixada als sostres.
S'han considerat els tipus següents:
- Muntants de tram central, de cantonada convexa, còncava o d’angle variable
- Travessers
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntants:
- Replanteig
- Fixació dels suports als sostres
- Fixació inicial dels muntants
- Aplomat, anivellat i bloqueig del sistema de suport
- Neteja dels perfils
Travessers:
- Replanteig
- Fixació dels suports als muntants
- Fixació dels travessers
- Neteja dels perfils
MUNTANTS:
Ha d’estar aplomat, al pla i a la distància entre eixos previstos a la DT.
Els suports han de tenir tots els cargols col·locats i apretats.
Entre cada dos trams de muntant ha d’haver un connector. Els muntants han d’estar separats per a fer un junt de dilatació.
Els extrems superior i inferior del conjunt del muntant, han d’estar tapats amb una peça especial.
Junt de dilatació entre muntants: >= 2 mm/m
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2%
- Nivell: ± 2%
TRAVESSERS:
Ha de ser horitzontal, ha d’estar en el pla i al nivell previstos en la DT.
Cada extrem ha d’estar fixat als muntants deixant un espai pel junt de dilatació.
Junt de dilatació entre muntant i travesser: >= 2 mm/m
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 2%
- Nivell: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb vent superior a 60 km/h.
Per a col·locar els travessers é s necessari que els muntants estiguin fixats en la seva posició definitiva.

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 ab ans 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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
Inclou la part proporcional de suports i elements de connexió per als muntants i les fixacions dels travessers.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-FPC/1975 Fachadas Prefabricadas. MUROS CORTINA

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
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- 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. 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 d e 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
E7C2 AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C22252.
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
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- 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.
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%
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.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les plaques que presentin danys deguts al transport.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a la alineació longitudinal i
transversal de les peces
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
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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.
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

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

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.

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
E7D6 PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7D69TK0.

E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7CE AÏLLAMENT AMB FELTRES I PLAQUES DE POLIÈSTER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7CE1X01.
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 polièster.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb adhesiu
- Fixades mecànicament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
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.

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 mes 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.
Abans d’aplicar la pintura, els perfils han d’estar protegits de la corrosió 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.
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No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.

Desembre de 2016

JUNT AMB PLACA:
Ha de quedar dins del junt, enrasada superficialment amb el formigó per la cara prevista.

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.
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J JUNTS I SEGELLATS
E7J1 FORMACIÓ DE JUNTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
JUNT AMB PERFIL:
Ha de quedar lligat pels extrems a l'armadura de l'element per formigonar. Les disposicions de lligada i d'encofratge han de
permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonament.
Les unions entre perfils elastomèrics s'han de fer per vulcanització, amb aplicació de l'elastòmer cru vulcanitzat per calor i
pressió.
Les unions entre perfils de PVC s'han de fer per fusió en calent i pressió dels extrems que s'han d'unir.
Només s'han de fer a l'obra les unions que, pel procés d'execució, el muntatge o el transport, no puguin ser fetes a la fàbrica.
El formigonat entre elements compresos entre dos junts d’estanqueïtat es realitzarà d’un sol cop, sense més junts que els
necessaris per construcció.
JUNT AMB PLACA:
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J15205.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de junt de dilatació o treball.
S'han considerat els tipus següents:
- Formació de junt de dilatació o de treball en peces formigonades "in situ"
S'han considerat per a junts en peces formigonades "in situ" els elements següents:
- Junts de dilatació intern:
- Perfil elastomèric d'ànima circular
- Perfil de PVC d'ànima oval, quadrada o omega
- Placa de poliestirè expandit
- Junts de dilatació externs:
- Perfil elastomèric o de PVC d'ànima quadrada
- Perfil de PVC amb forma d'U
- Perfil d'alumini i junt elastomèric ancorat al cèrcol
- Junts de treball interns o externs amb perfil elastomèric o de PVC d’ànima plana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Junt amb perfil:
- Col·locació del perfil en l'element per formigonar
- Execució de les unions entre perfils
Junt amb placa:
- Col·locació de la placa en l'element per formigonar
CONDICIONS GENERALS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Coincidència eix perfil - eix junt: ± 2 mm
- Amplària del junt de dilatació: + 3 mm
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
La seva situació dins la peça formigonada ha de ser la prevista.
En el cas del perfil col·locat formant ranura oberta a l'exterior, aquest ha de quedar enrasat superficialment amb el formigó
per la cara prevista.
El junt de dilatació ha de tenir l'amplària definida en la DT o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil o la placa de poliestirè.
JUNT AMB PERFIL:
L'eix del perfil ha de coincidir amb l'eix del junt.
El conjunt del junt acabat ha de ser estanc.
La resistència de les unions entre perfils no ha de ser menor que la de la resta del perfil.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMACIO DE CAIXETI, JUNT AMB BARRES D’ACER I JUNT AMB PERFIL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
JUNT AMB PLACA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
JUNT DE DILATACIÓ O DE TREBALL EN PECES FORMIGONADES "IN SITU":
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 JUNT AMB PERFIL :
- Inspecció de l’encofrat en la zona on es disposi el junt d’estanqueïtat
- Control del procés de formigonat entre zones amb presència de junts.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN JUNT AMB PERFIL :
- Verificació de l’estanquitat del junt col·locat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN JUNT AMB PERFIL:
El control està basat en l’experiència del inspector que supervisi el procés .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN JUNT AMB PERFIL:
No s’autoritzarà el formigonat de l’element si la col·locació dels junts no és conforme a les condicions indicades.
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J JUNTS I SEGELLATS
E7J5 SEGELLATS DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J5129A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir
l’adherència amb aquests elements independentment dels moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
- Amb escuma de poliuretà en aerosol

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 218

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components
diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual prèvia
imprimació
- Segellat de junt entre materials d’obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica
- Segellat de junt entre materials d’obra amb junt expansiu en contacte amb l’aigua (bentonita de sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
- Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Aplicació del material de segellat
- Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
- Tall del junt
- Neteja i preparació de l’interior del junt
- Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar
enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del segellat: ± 10%
- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l’origen de la humitat, el cas d’elements de formigó
ha de quedar a més, darrera de l’armadura més propera a aquest parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipus producte
│Temperatura ambient│
│─────────────────────────────────│───────────────────│
│Massilla de silicona neutra
│
- 10 a + 35°C
│
│Massilla de polisulfurs bicompo- │
+ 10 a + 35°C
│
│nents o massilla d'óleo-resines │
│
│Massilla de poliuretà, massilla │
5 a 35°C
│
│asfàltica o de cautxú asfalt
│
│
│Massilla acrílica o morter
│
5 a 40°C
│
│sintètic resines epoxi
│
│
│Cordó bentonita de sodi
│
5 a 52°C
│
└─────────────────────────────────────────────────────┘

No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la
superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s’han de confeccionar d’acord amb les instruccions del fabricant, i s’han d’utilitzar dins del temps
màxim establert.
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Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l’aigua regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s’ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició
formigonament.

durant el

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control del procés d’escalfament en les massilles tipus BH-I
- Inspecció de les superfícies on s’ha d’aplicar el segellant.
CONTROL D’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l’experiència del tècnic que supervisa l’execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d’aplicació han de complir les condicions indicades al plec.
E8 - REVESTIMENTS
E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E811 ARREBOSSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E81121D2.
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:
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- 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.
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 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.
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Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
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
E82 ENRAJOLATS
E825 ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA MATE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8251335.
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
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- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola existent, en interiors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s’esquerdi.
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa
d’altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
- Parament interior: <= 8 m
- Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
- Morter: 10-15 mm
- Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
- Rajola comuna d’elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
- Rajola comuna d’elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 4 mm/2 m
- Amplària junts:
- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 2 mm
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
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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 no absorbir 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 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.
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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
E83L APLACATS AMB PLAQUES SINTÈTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83LS5R8DIMC.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments per a formació de façana ventilada realitzats amb plaques, col·locades amb fixacions mecàniques sobre
subestructura de perfils.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques a base de resines sintètiques termoenduribles reforçades amb fibres de fusta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la planimetria de la façana
- Replanteig de la façana i col·locació de les esquadres a les distàncies establertes
- Aplomat i fixació dels perfils a les esquadres
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc)
- Replanteig de l’especejament en el parament
- Fixació de les plaques als muntants
CONDICIONS GENERALS:
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
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.
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables.
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.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
Amplària dels junts entre perfils: <= 5 mm
Distància entre els punts de fixació: <= 50 cm
Junts entre plaques: >= 1 cm
Toleràncies d’execució de l’entramat de perfils:
- Distància entre els eixos dels perfils: ± 5 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Nivell: ± 5 mm
- Verticalitat: ± 3 mm/2 m
- Alineació entre perfils consecutius: ± 10 mm
Toleràncies d’execució de l’aplacat:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Aplomat: 4 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
PLAQUES DE RESINES SINTÉTIQUES:
En la part superior o inferior del sistema de tancament i dels buits de portes i finestres hi ha d’haver obertures de ventilació
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en contacte directe amb l’exterior.
Les obertures de ventilació superiors a 0,01 m han de quedar protegides per tal d’evitar la formació de nius d’insectes.
Les fixacions han de permetre el moviment i dilatació de les plaques.
No s’han d’utilitzar massilles de segellat, ja que poden impedir la dilatació de les plaques.
Per a evitar el gir de la placa, ha d’haver-hi dos punts de fixació fixos, un al costat de l’ altre.
Magnitud de l’obertura de ventilació per metre lineal d’amplària de façana:
- Alçària de façana <= 1 m: 20 cm2/m
- Alçària de façana > 1 m: 50 cm2/m
Gruix de la cambra d’aire ventilada: >= 20 mm
Distàncies horitzontals màximes entre punts de fixació:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│
│ Gruix de la placa (mm) │
│
│─────────────────────────│
│
│ 6 │ 8 │ 10 │ 13 │
│────────────────────│─────│─────│──────│──────│
│ 2 fixacions
│
│
│
│
│
│ en un sentit
│ 450 │ 600 │ 750 │ 950 │
│────────────────────│─────│─────│──────│──────│
│ 3 o més fixacions │
│
│
│
│
│ en un sentit
│ 550 │ 750 │ 900 │ 1200 │
└──────────────────────────────────────────────┘

Distancia de les fixacions a les vores de la placa:
- Mínima: 20 mm
- Màxima: 10 mm x gruix placa
Diàmetre dels orificis:
- Punt fix de fixació: 5.1 mm
- Punt mòbil de fixació: 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Les fixacions han de ser de materials anticorrosius i han d’entrar perpendicularment al pla de la placa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E8 - REVESTIMENTS
E84 CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8445200, E844X001, E8448400, E8448444.
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
- Lamel·les de PVC o metàl·liques
- Taulers de partí cules aglomerades amb ciment
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- Plaques amb ciment pórtland més additius (GRC)
- Plaques de fibrociment
- Plaques de fusta
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l’edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d’un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a la estructura de l’edifici ha de ser compatible amb el material d’aquesta.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l’apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d’aportar la
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.
Si s’ha d’afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d’aire, etc, cal verificar
que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d’estar muntades ortogonalment.
Les peces del cel ras han d’estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de las plaques
tallades sobre el suport perimetral ha de ser mes gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura
s’ha d’ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s’insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel
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.
REGISTRE:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El parament exterior del registre ha d’estar a nivell amb el cel ras.
El registre ha de ser estable, i no pot provocar 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.
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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 la execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de
diferents materials, estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s’han d’instal·lar i fixar
- Condicions d’emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s’instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l’alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre las fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals
(llums, reixetes, 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 hum itat relativa sigui
inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d’aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ
per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s’han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats,
etc.)
REGISTRES:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui
subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el 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.
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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 est à indicat, el parell d’acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s’escau, d’ entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama.
Verificació de la ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, la alineació i la ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d’ elements
addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
E8 - REVESTIMENTS
E86 REVESTIMENTS DECORATIUS
E865 REVESTIMENTS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E865X003, E865X002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta col·locats clavats, fixats o adherits.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col·locació de l’adhesiu, en el seu cas
- Col·locació de les peces
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al
nivell i en la posició prevista.
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles,
bonys, etc.).
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
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En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una
ventilació constant que eviti la formació d’ humitats permanents.
Junt vertical : >= 1 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 3 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Distància entre fixacions: <= 30 cm
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s’exigeixen al revestiment acabat.
Les peces han d’anar recolzades com a mínim en dues llates.
Si en el parament on s’han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el
parament.
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulació de l’aire per
l’interior de l’espai buit.
En espais interiors, 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.
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del 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 <= 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
- Neteja i preparació de la superfície de suport.
- Replanteig de les llates i dels punts de fixació.
- Fixació de les llates sobre el suport.
- Replanteig de l’especejament en el parament.
- Segellat dels junts, cas que sigui necessari.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat.
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- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions 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 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 cà rrec 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.
E8 - REVESTIMENTS
E86 REVESTIMENTS DECORATIUS
E86A REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ACER INOXIDABLE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·locats a l’obra.
S'han considerat els materials següents:
- Planxes d’acer inoxidable col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d’acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria del suport
- Fixació de la perfileria sobre el suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.)
- Fixació de les planxes a la perfileria
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de planxa, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l’ estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d’estar dintre dels paràmetres admissibles.
Ha de quedar ben adherit al suport.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles,
bonys, etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al
nivell i en la posició prevista.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Les unions s’han de mantenir paral·leles entre si.
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'ha gin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que
quedin en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les planxes han d’ anar recolzades com a mínim en dos perfils.
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d’ entrar perpendicularment al pla de la placa, i la
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penetració del cap ha de ser la correcta.
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l’obra de tot el material sobrant (
restes d’ embalatges, retalls de planxes, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E8 - REVESTIMENTS
E8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8B2U001, E8B41110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 anticarbonatació aplicat sobre superfícies de formigó o morter
- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la finalitat d’incrementar la
resistència del suport a la penetració de l’aigua.
- Recobriment antigraffiti
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:
- Neteja i preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb intervals d’assecatge, de les capes necessàries
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.
ANTICARBONATACIÓ:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 95 micres; <= 1,3 mm
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:
No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada
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.
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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.
ANTICARBONATACIÓ:
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 8ºC
- Humitat relativa de l’aire > 80%
No s’ha d’aplicar sobre superfícies humides.
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.
Quan s’apliqui sobre morters a base de ciment i resines sintètiques, aquests hauran de tenir una antiguitat de 5 dies com a
mínim.
Quan s’apliqui sobre suports molt absorbents s’ha de diluir la primera capa amb un 5% d’aigua.
Les capes s’han d’aplicar amb els intervals especificats per el fabricant, en funció de la temperatura ambient.
HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:
S’han d’aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures superiors a 35ºC
- Humitat relativa de l’aire superior a 85%
No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada.
S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat.
Abans de l’aplicació del producte, el suport s’ha de tractar amb una capa d’imprimació penetrant i segelladora.
Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tracta ment a aplicar ha de ser compatible amb aquell.
Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar quinze dies abans d'aplicar
l'hidrofugant.
Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de comprovar que l'hidrofugant escollit té el
següent comportament:
- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70%
- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica
- Reversible
- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari
- No forma barreres de vapor
- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre
- No altera el color del material sobre el que s'aplica
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.
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 mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluï da, 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 dedueix
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9 - PAVIMENTS
E92 SUBBASES
E923 SUBBASES DE GRANULAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9232B91.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment
autoritzada per el tractament d’aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la
densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de
qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que
excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs
realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la
preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a
cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures,
no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per tal d'aconseguir la
densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin
d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor.
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
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- 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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9 - PAVIMENTS
E9C PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
E9C1 PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9C1443B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament.
- Replanteig inicial.
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas.
- Humectació de la solera.
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts.
- Control del temps d’adormiment.
- Col·locació de la beurada, pel reblert dels junts.
- Neteja de l’excés de beurada.
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).
- Neteja del paviment amb serradures.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.
- Control de planor.
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:
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. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
E9 - PAVIMENTS
E9C PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
E9C2 PAVIMENTS DE TERRATZO AMB RELLEU
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9C21424.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col·locació de la capa de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Col·locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 227

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
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.
E9 - PAVIMENTS
E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
E9DA PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR

Desembre de 2016

La superfície acabada ha de tenir la textura i el 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:
- 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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9DAU010.
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.

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 la 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.
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La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.
E9 - PAVIMENTS
E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
E9G1 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9G11BB1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser
d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts
en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb
poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de
retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
E9 - PAVIMENTS
E9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
E9G3 PAVIMENTS DE FORMIGÓ AMB FIBRES ACABATS SENSE ADDITIUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Paviments de formigó vibrat amb o sense fibres i sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser
d'una fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts
en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb
poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb els junts de
retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor:
- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó
humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES:
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d’evitar discontinuïtats en la distribució de fibres
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela a les superfícies encofrades.
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Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i absència de fibres

Desembre de 2016

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.

PERFIL PERIMETRAL:
El perfil col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomat.
Ha d'estar sòlidament fixat a l'element previst amb fixacions mecàniques.
La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
La unió del perfil amb el paviment ha d’ estar segellada en tot el seu perímetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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

PELFUT:
El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.

E9 - PAVIMENTS
E9J PELFUTS, ESTORES I ELEMENTS ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9JEK100.

PERFIL PERIMETRAL:
Abans d'iniciar la seva col·locació cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un correcte acabat dels
acords.
El procés de col·locació no ha d’ afectar la qualitat dels materials.

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Revestiment de terra amb pelfut col·locat i col·locació d’elements auxiliars.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Revestiment amb pelfut
- Col·locació dels perfils perimetrals d’acer galvanitzat amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de pelfuts següents:
- Pelfuts de coco
- Pelfuts arrissats de vinil
- Pelfuts tèxtils
- Pelfuts de cautxú amb relleu de pues
- Pelfuts de lamel·les d’alumini ensamblables amb diferents acabats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pelfut:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del pelfut
Pelfut de perfil d’alumini:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del perfil de remat
- Col·locació de les tires autoadhesives
- Col·locació de la resta de perfils ensamblables
Perfil perimetral:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva de l'element al suport

PELFUT SENSE ESPECIFICACIÓ DE MIDES I PELFUT AMB PLAQUES DE CATXÚ D’ENTRAMAT ALVEOLAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

PELFUT:
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la circulació principal.
Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. S'ha de seguir el criteri que a les portes la direcció del pèl vagi en sentit
contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui col·locat en la direcció de la llum.
Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metàl·liques fixades mecànicament al suport.
La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
Toleràncies d'execució:

Sòcols formats amb peces col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col·locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat

PELFUT AMB ESPECIFICACIÓ DE LES MIDES:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
PERFIL PERIMETRAL:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9 - PAVIMENTS
E9U - SÒCOLS
E9U2 SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9U21X01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
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S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 4 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.
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter de gruix >= 1
cm.
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%
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A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat: ± 4 mm/2 m, Celles nul·les
- Marques del rebaix: <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a rebre un
paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres
defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres
defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo preparat per a ser envernissat
posteriorment.
En paviments nous no hi ha d’haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d’haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una màquina radial de discs
flexibles i s'han d'acabar manualment.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9 - PAVIMENTS
E9V - ESGLAONS
E9V2 ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament, amb gra de 120 per tal
d'eliminar les marques del rebaix.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi de 220 per tal
d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície completament preparada.

E9V2AA2N.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984
Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.
E9 - PAVIMENTS
E9Z ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z2 REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9Z2X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaixat
- Polit
- Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a ser polida
posteriorment.

ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha d'aplicar un líquid
metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la superfície que es tracta
estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s’ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals d’humitat relativa i
temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d’humitat relativa entre el 40% i el 70%, i temperatura de 15 a 20º, els temps
d’ espera recomanats en funció del tipus d’adhesiu són els següents:
- Adhesius d’acetat en dispersió aquosa: 20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic: 7 dies
- Adhesius de dos components: 4 dies
El procés complet s’ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La quantitat de passades
depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del vernís i de la fusta instal·lada.
S’ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s’ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La segona passada en la diagonal
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oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra de la fusta.
Després de diverses passades s’ha d’escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i
resistència al vent indicats a la DT.
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui
subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procé s
constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EAFAX001, EAFAX002.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

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

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

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.

FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAM - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
EAM1 - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAM1X001, EAM1X002, EAM1X003, EAM1X004, EAM1X005, EAM1X007, EAM1X006.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, tractada al àcid o sense tractament, amb o sense fulles batents,
col·locat amb fixacions metàl·liques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Replanteig
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats
- Neteja del conjunt

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAM - TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE
EAM2 - TANCAMENTS DE VIDRE D'APERTURA AUTOMÀTICA

CONDICIONS GENERALS:
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per mitjà de peces i ferraments
metàl·lics.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.
Entre les peces metàl·liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
Les peces metàl·liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.
Franquícia de les portes amb la instal·lació:
- Franquícia superior: 3 mm
- Franquícia inferior: 7 mm
- Franquícia lateral: 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura: ± 2 mm
- Alineació dels punts de gir i pomel·les: ± 2 mm

EAM2X002, EAM2X003.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La fulla s'ha de col·locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.
S'ha de col·locar sobre les plaques de les pomel·les, amb les seves contraplaques, començant per la inferior.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones:
Puertas de Vidrio
* NTE-FVT/1976 Fachadas: VIDRIOS TEMPLADOS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Replanteig.
- Subministrament i col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos.
- Segellat dels vidres fixos.
- Subministrament i col·locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col·locats.
- Neteja del conjunt.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar l’ execució de la unitat.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancament de vidre d’apertura automàtica, amb vidre laminar, perfils d’alumini, radars detectors de presència, cèl·lula
fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament, col·locat i connexionat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Col·locació i ancoratge de l’estructura autoportant
- Muntatge de la porta
- Muntatge dels mecanismes d’accionament i connexionat elèctric
- Equilibrat de la porta
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós.
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.
La ferramenta de penjar i de seguretat, ha de tenir les dimensions i característiques adequades a la superfície i pes de les
fulles.
Els accessoris i automatismes d’obertura i tancament han d’estar situats a la posició indicada a la DT o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'acord amb l'esquema de la DT o les instruccions del fabricant.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats
per aquest.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que permetin la plena
accessibilitat de totes les seves parts.
Cavalcament de les fulles amb les llunes laterals: 22 mm
Franquícia de les fulles:
- Franquícia superior: 3 mm
- Franquícia inferior: 7 mm
- Franquícia entre les fulles: 2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat: ± 2 mm
- Franquícia porta-obertura: ± 2 mm
- Alineació de la ferramenta de penjar i guia: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Un cop col·locat s’ ha de comprovar que el seu funcionament es correcte en les quatre posicions del quadre de
comandament.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.

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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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 17 de junio de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPV/1975. Particiones:
Puertas de Vidrio
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB12 BARANES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB12X002, EB12X001.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad de utilización DB-SU.
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es
situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d' arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport
sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en la inspecció visual i per tant, en
l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB14 PASSAMANS PER A BARANES
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- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
- Ancorada a l’obra amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Col·locació amb morter:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d’ancoratge junt
- Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor
CONDICIONS GENERALS:
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COL·LOCAT AMB MORTER:
S’ha de subjectar sòlidament a l’obra amb ancoratges d’acer collats amb morter de ciment Pòrtland, protegits contra la
corrosió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Han d’estar fets els forats a l’obra abans de començar els treballs.
La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre passamans.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d’instal·lació, i alhora, han de mantenir l’
aplomat de l’element fins que quedi definitivament fixat al suport.
COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l’ancoratge s’ha d’utilitzar abans de començar l’adormiment. Durant
l’adormiment no s’han de produir moviments ni vibracions de les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS
EC - ENVIDRAMENTS
EC1 VIDRES PLANS
EC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EC151C01.

EB14X001, EB14X002.

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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d’acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora
acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre laminar de seguretat
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S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d’una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obra
- Fixació del vidre al buit d’obra
- Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del
suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi
amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple :
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix │Semiperímetre │Alçària del │ Franquícia │
│ vidre │
vidre
│
galze
│perimetral │
│ (mm) │
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 10
± 1,0 │ 2
± 0,5 │
│
│ 0,8 - 3
│ 12
± 1,0 │ 3
± 0,5 │
│ <= 10 │
3 - 5
│ 16
± 1,5 │ 4
± 0,5 │
│
│
5 - 7
│ 20
± 2,0 │ 5
± 0,5 │
│
│
> 7
│ 25
± 2,5 │ 6
± 1,0 │
│────────│──────────────│────────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 16
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│
│ 0,8 - 3
│ 16
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│ > 10 │
3 - 5
│ 18
± 1,5 │ 5
± 0,5 │
│
│
5 - 7
│ 20
± 2,0 │ 5
± 0,5 │
│
│
> 7
│ 25
± 2,5 │ 6
± 1,0 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
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Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │
Amplària galze
│
│
vidre
│ lateral
│Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) │
│
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│
<= 4
│
3
│
Gruix vidre + 6
│
│
> 4
│
5
│
Gruix vidre + 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Gruix │Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│ vidre │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│ (mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│ 6 - 7 │
│
│ ± 1,0
│
│ 8 - 13 │
│
│ ± 1,5
│
│18 - 20 │
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 2,5
│
│26 - 28 │
│
│ ± 3,0
│
│43 - 45 │
│
│ ± 5,0
│
│59 - 61 │
│
│ ± 6,5
│
│────────│──────────────│───────────│──────────│
│ 6 - 7 │
│
│ ± 1,5
│
│ 8 - 13 │
│
│ ± 2,0
│
│18 - 20 │
> 4
│ ± 0,5
│ ± 3,0
│
│26 - 28 │
│
│ ± 3,5
│
│43 - 45 │
│
│ ± 5,5
│
│59 - 61 │
│
│ ± 7,0
│
└──────────────────────────────────────────────┘

VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una
distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre laminar o de protecció al foc:
┌───────────────────────────────┐
│ Gruix │Amplària │Tolerància │
│ vidre │falques │
│
│ (mm)
│ (mm)
│ (mm)
│
│────────│─────────│────────────│
│ 6 - 7 │ 10
│ ± 1,0
│
│ 8 - 11 │ 14
│ ± 1,0
│
│12 - 13 │ 16
│ ± 1,5
│
│18 - 20 │ 23
│ ± 2,0
│
│26 - 28 │ 31
│ ± 3,0
│
│43 - 45 │ 48
│ ± 5,5
│
│59 - 61 │ 64
│ ± 7,0
│
└───────────────────────────────┘

COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a
0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas
que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
EC - ENVIDRAMENTS
EC1 VIDRES PLANS
EC1F VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC1FA141, EC1FA641.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora
acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
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- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del
suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi
amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │ Alçària │Franquícia │
│2 llunes + cambra d'aire│
vidre
│ galze │perimetral │
│
(mm)
│
(m)
│ (mm)
│ (mm) ± 0,5 │
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
<= 20
│
0,8 - 3
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
│
3 - 5
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
> 20
│
0,8 - 3
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
3 - 5
│ 22 ± 2,0│
5
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │
Amplària galze
│
│
vidre
│ lateral
│Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) │
│
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│
<= 4
│
3
│
Gruix vidre + 6
│
│
> 4
│
5
│
Gruix vidre + 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│
(mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14 - 18
│
│
│ ± 2,0
│
│
19 - 23
│
│
│ ± 2,5
│
│
24 - 28
│
│
│ ± 3,0
│
│
30 - 32
│
│
│ ± 3,5
│
│
34 - 38
│
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 4,5
│
│
46
│
│
│ ± 5,0
│
│
57
│
│
│ ± 6,0
│
│
59 - 63
│
│
│ ± 6,5
│
│
73
│
│
│ ± 7,5
│
│
75
│
│
│ ± 8,0
│
│
79
│
│
│ ± 8,5
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 236

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

│
14
│
│
│ ± 2,0
│
│
16 - 19
│
│
│ ± 2,5
│
│
20 - 24
│
│
│ ± 3,0
│
│
25 - 28
│
│
│ ± 3,5
│
│
30 - 34
│
> 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
38
│
│
│ ± 4,5
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 5,0
│
│
46
│
│
│ ± 5,5
│
│
57 - 59
│
│
│ ± 6,5
│
│
63
│
│
│ ± 7,0
│
│
73
│
│
│ ± 8,0
│
│
75 - 79
│
│
│ ± 8,5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una
distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
┌────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │ falques │
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────│
│
14 - 16
│ ± 1,5
│
│
17 - 21
│ ± 2,0
│
│
22 - 26
│ ± 2,5
│
│
27 - 31
│ ± 3,0
│
│
32 - 34
│ ± 3,5
│
│
38 - 40
│ ± 4,0
│
│
42 - 46
│ ± 4,5
│
│
57 - 59
│ ± 6,0
│
│
63
│ ± 6,5
│
│
73 - 75
│ ± 7,5
│
│
79
│ ± 8,0
│
└────────────────────────────────────┘

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a
0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas
que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d’estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
EC - ENVIDRAMENTS
EC1 VIDRES PLANS
EC1G VIDRES AÏLLANTS DE DOS VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC1GG101, EC1GG601, EC1GFB01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d’obra, o millora
acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del
suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
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El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi
amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │ Alçària │Franquícia │
│2 llunes + cambra d'aire│
vidre
│ galze │perimetral │
│
(mm)
│
(m)
│ (mm)
│ (mm) ± 0,5 │
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
<= 20
│
0,8 - 3
│ 18 ± 1,5│
3
│
│
│
3 - 5
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
│────────────────────────│──────────────│─────────│────────────│
│
│
<= 0,8
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
> 20
│
0,8 - 3
│ 20 ± 2,0│
4
│
│
│
3 - 5
│ 22 ± 2,0│
5
│
│
│
5 - 7
│ 25 ± 2,5│
5
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Franquícia lateral i amplària del galze:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Semiperímetre │Franquícia │
Amplària galze
│
│
vidre
│ lateral
│Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) │
│
(m)
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────────────│───────────│────────────────────────────────────────│
│
<= 4
│
3
│
Gruix vidre + 6
│
│
> 4
│
5
│
Gruix vidre + 10
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d’aire:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Semiperímetre │Franquícia │Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │
vidre
│ lateral
│ galze
│
│
(mm)
│
(m)
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14 - 18
│
│
│ ± 2,0
│
│
19 - 23
│
│
│ ± 2,5
│
│
24 - 28
│
│
│ ± 3,0
│
│
30 - 32
│
│
│ ± 3,5
│
│
34 - 38
│
<= 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 4,5
│
│
46
│
│
│ ± 5,0
│
│
57
│
│
│ ± 6,0
│
│
59 - 63
│
│
│ ± 6,5
│
│
73
│
│
│ ± 7,5
│
│
75
│
│
│ ± 8,0
│
│
79
│
│
│ ± 8,5
│
│─────────────────────────│──────────────│───────────│──────────│
│
14
│
│
│ ± 2,0
│
│
16 - 19
│
│
│ ± 2,5
│
│
20 - 24
│
│
│ ± 3,0
│
│
25 - 28
│
│
│ ± 3,5
│
│
30 - 34
│
> 4
│ ± 0,5
│ ± 4,0
│
│
38
│
│
│ ± 4,5
│
│
40 - 42
│
│
│ ± 5,0
│
│
46
│
│
│ ± 5,5
│
│
57 - 59
│
│
│ ± 6,5
│
│
63
│
│
│ ± 7,0
│
│
73
│
│
│ ± 8,0
│
│
75 - 79
│
│
│ ± 8,5
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘

VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
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Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una
distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
┌────────────────────────────────────┐
│
Gruix vidre
│Amplària │
│2 llunes + cambra d'aire │ falques │
│
(mm)
│ (mm)
│
│─────────────────────────│──────────│
│
14 - 16
│ ± 1,5
│
│
17 - 21
│ ± 2,0
│
│
22 - 26
│ ± 2,5
│
│
27 - 31
│ ± 3,0
│
│
32 - 34
│ ± 3,5
│
│
38 - 40
│ ± 4,0
│
│
42 - 46
│ ± 4,5
│
│
57 - 59
│ ± 6,0
│
│
63
│ ± 6,5
│
│
73 - 75
│ ± 7,5
│
│
79
│ ± 8,0
│
└────────────────────────────────────┘

COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a
0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S’han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas
que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
EC - ENVIDRAMENTS
EC1 VIDRES PLANS
EC1K MIRALLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC1K1501.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de mirall.
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S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Adherit sobre tauler de fusta
- Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
- Neteja del suport
- Replanteig dels punts de fixació
- Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del
suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara
posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

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.

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
ED116271, ED116371, ED111E71.
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

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED15 BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED15M711, ED15G871, ED15N911.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants i conductes de ventilació d’instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col·locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l’obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s’ han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastables, una de fixació sota l’embocadura i la resta de guiatge a
intervals regulars.
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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.
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.
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
- Conducte de ventilació : <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
- Baixant: >= 12 cm
- Conducte de ventilació : >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 %
Toleràncies d'execució:
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm

ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
ED31 CAIXES SIFÒNIQUES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S’han considerat els tipus següents:
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb
tapa fixa o registrable.
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “in situ”:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter
- Lliscat interior de les parets amb ciment
- Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació del pericó sobre la superfície d’assentament
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa

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.
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
instruccions de la DF.

segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les

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 la adequació, d’acord amb el determini la DF.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED31U010.
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
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
ED35 PERICONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED351230,ED354356.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapats amb tapa de formigó prefabricat de gruix no inferior a 5 cm. La tapa ha
de ser hermètica, ha de disposar de junt de goma.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d’ impedir la sortida de gasos a l’exterior.
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al
mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
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.
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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
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
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ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
ED5 - DRENATGES
ED5A DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED5A5E00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de drenatge amb tub ranurat de materials plàstics.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació del tub sense incloure el reblert de material filtrant
- Col·locació del tub inclòs el reblert de material filtrant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Inclòs el reblert de material filtrant:
- Comprovació del llit de recolzament
- Col·locació i unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb material filtrant
Sense incloure el reblert de material filtrant:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació dels tubs

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONDICIONS GENERALS:
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a les característiques del
terreny i del tub.
Els tubs col·locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al projecte per a cada tram i
seguir les alineacions indicades en la DT.
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre.
El drenatge acabat ha de funcionar correctament.
Fletxa màxima dels tubs rectes: <= 1 cm/m
Pendent: >= 0,5%
Amplària de la rasa: Diàmetre nominal + 45 cm
Penetració de tubs en pericons i pous: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent <= 4%: ± 0,25%
- Pendent > 4%: ± 0,50%
- Rasants: ± 20 mm

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà
instruccions de la DF.

INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
El drenatge ha d'estar recobert per un reblert de 50 cm de material filtrant.
El grau de compactació del reblert de la rasa no ha de ser inferior al del material circumdant.

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
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 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.

segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les

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 la adequació, d’acord amb el determini la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades.
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col·locació dels tubs.
No s'ha d'iniciar la col·locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la DF.
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats.
La col·locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix.
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.
No s'han de col·locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
No s'ha d'iniciar el reblert de la rasa sense l'autorització expressa de la DF.
Una vegada col·locats els tubs, el reblert de la rasa s'ha de compactar per tongades successives amb un grau de compactació
>= 75% del P.N.
El procediment utilitzat per a terraplenar rases i consolidar reblerts no ha de produir moviments dels tubs.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant.
SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.
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
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones.
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
ED7 - CLAVEGUERONS
ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED7FQ312, ED7FQ412.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
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
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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.
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
En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mínima de 0,90m. s empre
que estiguin a l’abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. es requerirà una
protecció addicional.
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d’ assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en
condicions normals.
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.
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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.
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit de circulació que el
previst per el flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó.
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.
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.
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 norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
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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 EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
- Comprovació de la superfície d’assentament.
- Col·locació i unió dels tubs.
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col· lector.
CONTROL D’EXECUCIÓ . CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
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 TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
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.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
- Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua
en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d’aigua en
els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC
SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
ED7 - CLAVEGUERONS
ED7K CLAVEGUERONS AMB TUB DE POLIPROPILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED7K677S, ED7K3324, ED7K697S.
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
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- 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.
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
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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.
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.
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.
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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 norma 5.1.-IC: Drenaje
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
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
instruccions de la DF.
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- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia, si n’hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la seva llargària per
tal de facilitar-ne les operacions de neteja.
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels condensats.
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests siguin imprescindibles, es
dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de secció s’han de fer amb el mínim angle de divergència
possible.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.

TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i accessoris adequats amb la finalitat d’evitar
turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d’un mòdul de recollida de sutge, condensats i pluvials, proveït d'un registre de
neteja i d’un drenatge que haurà d’estar connectat a la xarxa de sanejament. En el cas de calderes que funcionin en
condicions humides, els condensats s’hauran de neutralitzar abans d’ abocar-los a la xarxa de sanejament. En xemeneies que
donin servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d’un sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de direcció es faran amb radis de
curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell tram, i els canvis de secció amb
angles de divergència iguals o inferiors a 15°.

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 la adequació, d’acord amb el determini la DF.

BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos, vapors i
partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.

segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les

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.

EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE4 XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE41 XEMENEIES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE41X001.

ACCESSORIS:
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els registres han d'estar
situats a llocs fàcilment accessibles.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de protecció roscat d'uns 100 mm de
llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i proveït d'una tapa de tancament.
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la paret de la xemeneia i l'element
sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de materials segellants de característiques adients a la agressivitat
dels fums.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells fins a l’atmosfera
exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació dels suports
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores
- Comprovació de la unitat d’obra
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs
d'altres instal·lacions, etc.
Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida únicament a través
dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia.
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d’instal·lacions, la temperatura de la paret exterior en
condicions de potència màxima nominal no ha de superar els 85ºC.
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d’un conducte d’obra s’ha de verificar que en condicions de funcionament a
potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la paret dels locals contigus no sigui superior en 5º C a la
temperatura ambient del projecte del local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.
Toleràncies d'instal·lació:

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al projecte.
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l’exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures
es trobin fora de l’interval comprés entre 5ºC i 40º C. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de
revisar i assegurar les parts fetes.
En cas d’interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d’evitar l’entrada d’ aigua i de brutícia. Quan es
reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
El muntatge s’ha de fer d’acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la normativa vigent.
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes.
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
Per a fer la unió dels mòduls no s’han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran fetes amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions als elements de la xemeneia.
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’ embalatges, materials
sobrants, retalls, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE)
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan
con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se
utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio
a más de un generador de calor.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
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 implantació dels equips a l’obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que la exigida al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Comprovació d el funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Actuació elements de control (si n’hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum.
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE4 XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE42 CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE42QB22.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports pel muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
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CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop
del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elè ctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal
manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu
propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element
d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i
els conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un
conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més
gran que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del
passamurs ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
Per a conductes d’alumini rígid, acer inoxidable o planxa d’acer galvanitzada la distància entre suports en els trams
horitzontals ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.
Per conductes d’alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals
<= 3m
Les xarxes de conductes han d’estar equipades amb obertures de servei d’acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a
permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d’accés o una secció desmuntable de conducte per a
permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d’inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als
mateixos.
Els conductes flexibles s’han d’instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La
longitud màxima permesa és de 1,2 m.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d’extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l’acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i en
l’arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d’estar aïllats tèrmicament per tal
d’evitar condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d’incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de
l’apartat 3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l’aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca d’expulsió, o extrem exterior del conducte d’ extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar.
Ha d’ estar separada:
- De qualsevol element d’entrada de ventilació: d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment: d >= 3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 246

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

radis de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S’ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s’executin
els necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s’ha
d’omplir amb aïllant tèrmic.
S’han cuidar les unions previstes per tal d’assegurar l’estanqueïtat dels junts.
Les obertures d’extracció connectades als conductes s’ han de tapar adequadament per a evitar l’entrada de runa o d’altres
objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents.
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.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Salubridad DB-HS.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE)
UNE-EN 1507:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica de sección rectangular. Requisitos de
resistencia y estanquidad.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular.
Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
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 implantació de la instal·lació a l’obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
- Verificació radis cobertura, peces d’unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l’accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l’aïllament tèrmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l’estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l’equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
- Neteja interior de la xarxa de conductes d’aire: s’ha d’efectuar un cop s’hagi completat el muntatge de la xarxa i de la
unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les unitats terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el tancament d’obres de manyeria i de
falsos sostres, s’han de realitzar proves de resistència mecànica i de estanquitat per a establir si s’ajusten al servei requerit,
d’acord amb el projecte.
- Per a la realització de proves, las obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar perfectament
segellades.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar l’execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels
difusors i l’equilibrat s’ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.
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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EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE4 XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE44 CONDUCTES CIRCULARS DE MATERIALS COMPOSTOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE44BGS3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductes flexibles muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Capes d'alumini, fibra i PVC
- Alumini, espiral d'acer i alumini encolat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per a muntatge superficial
- Col·locació dels tubs recolzats sobre estructura, i connectats per mitjà de maniguets i accessoris
CONDICIONS GENERALS:
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
S'han d’instal·lar els conductes muntats superficialment.
Cal que el recorregut d'aquests tubs no canviï de direcció bruscament, les corbes han de ser de radi ampli, i no hi ha mínims
especificats.
Les unions s'han de fer amb maniguets mascles i accessoris del mateix diàmetre nominal.
La fixació als accessoris s'ha de fer amb abraçadora extensible de fleixos de xapa galvanitzada de 0,5 mm i passador de corda
de piano.
Cal que durant el recorregut recolzin en tota la seva llargària sobre una estructura (cels rasos, etc.), perquè la seva extrema
flexibilitat n'impossibilita la sustentació per suport d'abraçadores.
Les xarxes de conductes han d’estar equipades amb obertures de servei d’acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a
permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d’accés o una secció desmuntable de conducte per a
permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d’inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als
mateixos.
Els conductes flexibles s’han d’instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La
longitud màxima permesa és de 1,2 m.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
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 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
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- Verificació radis cobertura, peces d’unió entre trams de forma geomètrica diferent
- Verificació de l’accessibilitat als conductes i comportes
- Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l’aïllament tèrmic de conductes segons especificacions
- Comprovació de l’estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l’equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
- Neteja interior de la xarxa de conductes d’aire: s’ha d’efectuar un cop s’hagi completat el muntatge de la xarxa i de la
unitat de tractament d’aire, però abans de connectar les unitats terminals.
- Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d’aïllament tèrmic o el tancament d’obres de manyeria i de
falsos sostres, s’han de realitzar proves de resistència mecànica i de estanquitat per a establir si s’ajusten al servei requerit,
d’acord amb el projecte.
- Per a la realització de proves, las obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar perfectament
segellades.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar l’execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels
difusors i l’equilibrat s’ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.
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
EE4 XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE4Z ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
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muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels accessoris corresponen a les especificades
al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
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, 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)
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se utilizan
con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas que se
utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio
a más de un generador de calor.
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE5 CONDUCTES RECTANGULARS
EE52 CONDUCTES RECTANGULARS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE52Q23A.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE4ZHJ07, EE4ZX001, EE4ZX002, EE4ZX003, EE4ZX004.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris per a xemeneies circulars muntades superficialment.
S'han considerat els tipus d’accessoris següents:
- Barret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació dels accessoris connectant-los amb junts i abraçadores.
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin suports, tubs
d'altres instal·lacions, etc.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels accessoris han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant de la xemeneia, o
expressament aprovats per aquest.
Els accessoris han d’anar suportats per la mateixa xemeneia. S’ha de disposar d’una brida abans i d’una altra desprès de
l’accessori, sobre el conducte de la xemeneia.
Els accessoris que precisen d’una intervenció, com ara el mòdul de comprovació, el col·lector de sutge, o el regulador de tir,
han de ser accessibles un cop muntats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ 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

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conducte per a transport d’aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat,
muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports pels conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat
ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l’aire i a les vibracions que es puguin produir durant el
funcionament.
Les parts del conducte que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els
accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.
No s’han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l’estructura de l’edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l’element
d’ancoratge i la càrrega que determina l’arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
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CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i
que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte é s menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols
autoroscants, o amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per
mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suport s ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes
penjats de la paret, la unió s’ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre: =< 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m: =< 4 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s’han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s’han d’inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant
les operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.
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- Fixació de la reixeta al bastiment
Reixetes recolzades sobre bastiment:
- Col·locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos o
a pressió.
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una certa pressió. Ha de ser
manipulable manualment.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part inferior ha de quedar a una
distancia mínima de 10 cm del terra.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta
ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
(RITE)
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular.
Dimensiones.
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEK REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
EEK1 REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES HORITZONTALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK11D71.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades al bastiment
- Recolzades sobre el bastidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reixetes fixades al bastiment:
- Col·locació del bastiment de muntatge

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)
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEK REIXETES, DIFUSORS, COMPORTES, SILENCIADORS I ACCESSORIS
EEKN REIXES D'INTEMPERIE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEKNX001, EEKN1RM0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes d’intempèrie d’ alumini anoditzat, amb aletes en Z i malla metàl·lica interior d’acer inoxidable, fixades al bastiment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la reixeta
- Fixació de la reixeta al bastiment
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, 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 plana sobre l'allotjament.
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà del marc collat amb visos.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
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Un cop col·locada la reixeta es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
EEM3 - VENTILADORS-EXTRACTORS

Desembre de 2016

EXTRACTOR MUNTAT EN TUB:
En els extractors muntats en tubs, s’han d’instal·lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la derivació o bifurcació de
longitud igual a la longitud eficaç. Els canvis de secció dels tubs s’han de realitzar a una distància de la boca igual o superior al
de la distància eficaç.
EXTRACTOR DE TEULADA:
El conducte instal·lat ha de tenir el mateix diàmetre que la boca d’aspiració de l’extractor.
És recomanable la instal·lació dels extractors de teulada per sota de la línia del carener.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

EEM32211.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extractors per a corrent monofàsic o trifàsic, instal·lats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Encastats
- Muntats a la finestra
- Muntats en conducte
- Muntats en teulada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Extractors muntats a la finestra:
- Col·locació del bastiment en el forat del vidre corresponent
- Fixació de l'extractor al bastiment
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors encastats a la paret:
- Fixació de l'extractor amb tacs i visos al forat corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors muntats en conducte:
- Muntat de l’extractor en el tub
- Connexió de la xarxa elèctrica
- Prova de servei
Extractors de teulada:
- Col·locació de l’extractor o dels accessoris de transició en l’orifici corresponent
- Fixació de l’extractor a l’extrem del tub o a l’accessori de transició corresponent
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui l'adient. S'ha de comprovar,
també, que el sentit de gir és el que li correspon.
La distància entre el pla de la boca de l’ extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades el diàmetre
equivalent a la boca de descàrrega.
EXTRACTOR MUNTAT EN FINESTRA:
L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment que se subministra
juntament amb l'extractor.
EXTRACTOR ENCASTAT A LA PARET:
L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjançant visos i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de
l'extractor.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que la exigida al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Comprovació d el funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Actuació elements de control (si n’hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum.
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.
EE - INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ
EEMH - UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEMHU150, EEMHU200, EEMHU250, EEMHUX01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Recuperador entàlpic o unitat de ventilació amb recuperador entàlpic, col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu
- Recuperador entàlpic:
- Connexió amb la xarxa de conductes de aire
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- Connexió amb la xarxa elèctrica
- Connexió amb la xarxa de control
- Unitat de ventilació amb recuperador entàlpic:
- Connexió al conducte
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al termòstat i altres comandaments, si és el cas
- Posada en marxa de l’equip
- Prova de servei
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d’emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d’estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser estanca.
L’espai lliure d’accés a l’aparell ha de ser suficient per a permetre d’ extreure i manipular el filtre, i fer el manteniment
general de l’aparell.
No s’han de transmetre esforços entre l’aparell i els elements de la instal·lació.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Nivell: ± 2 mm
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:
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.
Les portes d'accés als filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han d'ajustar amb el bastiment, i han de ser
estanques a l'aire.
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Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.
UNITAT DE VENTILACIÓ AMB RECUPERADOR ENTÀLPIC:
UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y rendimientos de unidades,
componentes y secciones.
UNE-EN 1886:2008 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento mecánico.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que la exigida al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n’hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d’ acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de béns de consum.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.

RECUPERADOR ENTÀLPIC:
Totes les unions del circuit d’aigua han de ser estanques.
Ha d’estar connectat a la xarxa d’alimentació i protecció elèctrica.
Si disposa d’altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als mateixos.
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar totes les unitats de ventilació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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
EEV4 CABLEJAT D'INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.
No s’han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. han
d’instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.
La posada en marxa de l’equip i la prova de servei 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 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)

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEV42001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions, muntats i connectats.
S’han considerat els següents tipus d’elements:
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control
- Cables per a la transmissió i recepció de dades
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels elements que composen la unitat d’obra
- Estesa de cables i tubs
- Execució de les connexions
- Retirada de l’obra del embalatges, retalls de cables, 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.
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Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d’estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.
CABLES DE DADES:
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
S’han de dur a terme amb l’utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els
conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable
conductor aliè a la instal·lació.
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.
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- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l’ obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls
de cables, tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES DE DADES:
m de llargària realment col·locat, amidat 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
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG11 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG11X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixa general de protecció de polièster reforçat, amb o sense borns bimetàl·lics segons esquemes UNESA i muntada
superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
No s’han de transmetre esforços entre els conductors i la caixa.
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 mm i un màxim de 30
mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm.
Toleràncies d'instal·lació:

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 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 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
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG16 CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG161611.
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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
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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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

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
EG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG22X001, EG22X002, EG22X003, EG22X004, EG22X005, EG225711.
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 la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la 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

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 instalaciones eléctricas. 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.
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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
EG6 - MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG6TX001,EG6TX002,EG67X003,EG6TX004,EG6TX005,EG6TX006,EG6TX007,EG6TX008,EG6TX009,EG6TX010,EG6TX011,EG6T
X012,EG6TX013,EG6TX014,EG6TX015,EG6TX016,EG631153,EG63915M,EG63X001,EG63X002,EG63X003,EG621193,EG62129,
EG621HD3,EG641173,EG611041,EG675421.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a la intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a la intempèrie o a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d’intensitat:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i anivellació
- Condicionament dels fils
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Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació i anivellació
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.
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.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

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.).

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de
cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Si l’aparell disposa d’un temporitzador, cal regular-lo d’ acord amb les indicacions de la DT o les que indiqui la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

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.

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
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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.

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- 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 el funcionament de la instal·lació que comanden

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.

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.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG7 - DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
EG73 INTERRUPTORS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material, aquest es substituirà. En cas de defectes d’execució, es faran les correccions necessàries
per tal de esmenar-les.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG731183.

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EGA - AVISADORS ACÚSTICS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Aparell electrònic amb un sistema de detecció de presencia que permet activar un interruptor. Pot tenir un complement
amb un sistema de temporització del mecanisme d’interrupció.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat

EGA12222, EGA21113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Avisadors acústics instal·lats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
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- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat superficialment o encastat
- Timbre de potència muntat superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns per pressió de cargol.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.
ENCASTAT:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant visos.
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament acabat.
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.
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:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l’absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l’existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
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EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH2DA3D6, EH2DA346, EH2DA326, EH253226, EH253326, EH2L1141.
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 làmpada 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
- Llum decoratiu amb cos de forma esfèrica orientable o no, sense difusor o amb reflector, per a làmpada d'incandescència
tipus estàndard o amb reflector de vidre bufat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias empotradas (versión oficial EN
60598-2-2: 1989)
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión oficial EN
60598-2-1: 1989).
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UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión
oficial EN 60968:1990)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l’enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l’equilibrat de fases, si és el
cas.
- Mesurar nivells d’il·luminació
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’ informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l’equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
EHV - INSTAL·LACIONS DE REGULACIÓ I CONTROL PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHV21F00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d’instal·lacions d’enllumenat, muntats i connectats.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Equips d'alimentació per a bus de dades de sistema de regulació.
- Interfícies, sensors i components d'obtenció de dades
- Regulador
- Cables per a la transmissió i recepció de dades
- Passarel·la per a connexió del bus de dades del sistema de regulació amb altres sistemes protocols
- Pantalles LCD per al control de la instal·lació
- Programari per el control centralitzat d’instal·lacions
- Programari per a la programació del control centralitzat d’instal·lacions
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Equips d’alimentació:
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació de l'equip en el seu emplaçament i fixació a l’armari amb carril DIN
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió a la xarxa de regulació.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió
de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre
documentació subministrada amb el equip.
Interfícies i regulador:
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
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- Replanteig de la unitat d'acord amb la DT i esquemes del fabricant.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació de l’equip en el seu emplaçament i fixació, d’ acord amb el sistema previst.
- Connexió a la xarxa i/o alimentació corresponent.
- Posada en funcionament i proves de servei.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió
de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre
documentació subministrada amb el equip.
Cables per a la transmissió i recepció de dades:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels elements que composen la unitat d’obra
- Estesa de cables i tubs.
- Execució de les connexions
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
Adaptadors per a connexió del bus de dades:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra, si és el cas
- Fixació dels elements mitjançant carril DIN a l’envoltant
- 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 Server
Pantalla de control:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d’obra
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Prova de servei
- Retirada de l’obra d’embalatges, retalls de cables, etc.
Programari:
- Instal·lació del programari en el ordinador
- Retirada de l’obra dels embalatges, etc.
- Prova de servei
Programació del controlador i programari per a supervisió de la gestió d’instal·lacions.
- Projecte de la programació
- Instal·lació de la programació al programari o al controlador
- Prova de servei
- Confecció i lliurament de la documentació i manuals de la programació realitzada
CONDICIONS GENERALS:
Els equips i materials han de estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges,
etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres
normatives d’aplicació.
El material abans de la seva col·locació ha d’ estar aprovat per la DF.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
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.
Han de quedar instal·lats en lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant i
en funció del grau de protecció IP/IK.
Han de quedar fixats sòlidament al suport pels punts i els elements previstos i d’acord amb les instruccions d’instal·lació de la
DT del fabricant o de la DT del projecte.
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Han d’ estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control, com les del circuit d’alimentació. Es faran servir els
connectors adequats en cada cas d’acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Les parts dels equips que s’hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’ n el desmuntatge i manteniment i
no ha d’afectar la presa de dades. S’han de respectar les distàncies d’instal·lació i les recomanacions d’ubicació especificades
a la DT del fabricant.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Les connexions han d'estar fetes.
Les connexions s’han de fer d’acord amb el sistema de connexió de l’ equip.
Ha d’estar feta la posada en funcionament de l’aparell i la prova de servei prevista en la DT del projecte, protocol de proves
del projecte o DT del fabricant i els resultats obtinguts han de coincidir amb el previstos o, en el seu defecte, els indicats per
la DF.
INTERFÍCIES:
La part sensible de l’ equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen prendre les lectures, de la
manera especificada pel fabricant.
CABLES:
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
S’han de dur a terme amb l’utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els
conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable
conductor aliè a la instal·lació.
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.
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PROGRAMARI:
Abans de començar la instal·lació l’ordinador ha de tenir accés a la xarxa elèctrica, a la xarxa de dades i a tots els elements
que formen part del sistema.
La instal·lació s’ha d e fer seguint les instruccions de la DT del fabricant. S’ha de seguir la seqüència d’instal·lació proposada
pel fabricant.
PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:
Les tasques de programació han d’estar fetes per personal especialitzat i han de ser inaccessibles a la resta de personal.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EQUIP D’ALIMENTACIÓ, REGULADOR, PROGRAMACIÓ O INTERFÍCIES:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES:
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
PASSAREL·LA, PANTALLA O PROGRAMARI:
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou les ajudes del ram de paleta necessaris que s’han de valorar en partida d’obra apart.
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
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ14 INODORS

PROGRAMARI:
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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PROGRAMACIÓ DE CONTROLADOR:
Les especificacions, complements i altres característiques especifiques de la programació han de coincidir amb les indicades
a la DT i cal que la DF aprovi prèviament el projecte de programació del controlador i del programa de supervisió.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s’ha de fer un replanteig previ dels elements o de l’envoltant on s’instal·la, que ha de ser
aprovat per la DF.
L’element on s’instal·la ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S’ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s’han d’ inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que no tenen desperfectes.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'element corresponen a les especificades a la DT del projecte i la
compatibilitat amb la resta d’elements que formin part del sistema.
S’ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
S’ha de comprovar que les seccions dels conductors que donen servei al aparells concorden amb els especificats a la DT.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran sense tensió.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element
subministrat.
Les proves i ajustaments , si son necessaris, sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat segons les
instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les proves de servei i funcionament previstes en la DT del projecte o DT del
fabricant. Els resultats de les proves s’han de lliurar a la DF.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc. i disposició d’aquests per a la correcta gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s’han de protegir per evitar malmetre’ls durant el muntatge d’altres elements o
d’acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

EJ14BA1Q.

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
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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.
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- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ1A ABOCADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.

EJ1AB21P.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la
DF.

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

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ18 AIGÜERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ18LHAA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'aigüera de gres esmaltat o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb suports murals
- Encastat a un taulell
- Sobre moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aigüera a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides al element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera 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 amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:

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

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 ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha nomativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.

SEPARADOR:
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts.
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la
DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

REIXA:
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.
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA:
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ1Z ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EJ1ZAD01.

EJ24A131, EJ28J12A, EJ298131, EJ2311EG.

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

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

Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells sanitaris.
S'han considerat els elements següents:
- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu
- Marxapeu per a urinari de peu
- Tapajunts per a urinari de peu
- Tapajunts inferior per a urinari de peu
- Cistella de filferro plastificat
- Fusta per a pica d'aigüera
- Reixa cromada per a abocador
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori 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.
Toleràncies d’instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa:
- Nivell: El mateix exigit a l'aparell sanitari
- Horitzontalitat: ± 2 mm
TAPATUBS:
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant.
MARXAPEU:
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment.
SEPARADOR:
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat sòlidament amb morter.
REIXA:
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos.
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal de l'abocador i girar correctament.

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
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FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb
l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador
encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb
l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al pla 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, 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
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 es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la
DF.
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ3B2X01, EJ3B2X02,EJ3317N7,EJ33U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.

Desembre de 2016

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.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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

OPERACIONS DE CONTROL:

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.

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.

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ3B LAVABOS

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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ3B2X01,EJ3B2X02.
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.
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 sò lidament 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 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.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la
DF.
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ42U010, EJ43U010, EJ4ZU015, EJ46U020.
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'ú s pel 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.
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L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la
transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- 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 al 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, amidada 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.
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJA PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJA2 ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJA26310I44X.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions murals
- Sobre bancades o paviment
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Fixació de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de dià metre, connectats amb
contraplaques i encastats 80 mm en el suport.
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva
fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
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Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions.
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.
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.
L’instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la legionelosis.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la
legionel·losi.
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 materials i equips a l’obra
- Verificar l’estanqueïtat a juntes i unions dels equips amb els circuits d’aigua (prova d’ estanqueïtat).
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d’aire i conducte d’evacuació
de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat.
- Verificar estanqueïtat dels conductes d’evacuació de fums, la pressa d’anàlisi i la pressa de recollida de condensats.
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d’acumuladors elèctrics.
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d’acumulació d’ aigua calenta i dels elements de seguretat.
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d’aigua a instal·lacions amb escalfador d’aigua centralitzat.
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa.
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels con trols i dels assaigs realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
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.
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EL - INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT
EL2 ASCENSORS ELÈCTRICS SENSE CAMBRA DE MAQUINÀRIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EL26X001, EL2822G1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Ascensors elèctrics amb la maquinària instal·lada al forat, instal·lats de forma permanent.
S’han contemplat els següents tipus d’ascensors:
- ascensors de 480 kg i 640 kg, d’1 m/s de velocitat nominal, amb reductor (sistema de transmissió amb reductor
d’engranatges intercalat)
- ascensors de 480 kg, 640 kg i 800 kg, d’1 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la
sortida de l’eix del motor)
- ascensors de 640 kg i 800 kg, de 2 m/s de velocitat nominal, sense reductor (sistema de transmissió directa a la sortida de l’
eix del motor)
Es consideren els nivells de trànsit vertical següents:
- nivell de trànsit estàndard: població aproximada de 50 persones per aparell elevador
- nivell de trànsit mig: població aproximada entre 50 i 100 persones per aparell elevador
- nivell de trànsit elevat: població aproximada superior a 100 persones per aparell elevador
Es consideren els següents nivells d’acabat de la cabina i les portes:
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat bàsica:
- la estructura de la cabina ha de ser de construcció lleugera
- les parets i el fons han de ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé revestides amb taulers
de melamina
- pot portar un mirall de lluna incolora de mig cos al fons o a una de les parets
- el sostre ha de ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé d’acer lacat
- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de
construcció lleugera
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb
la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d’ acer inoxidable i incorporar una pantalla
LDC
- els passamans i el sòcol han de ser d’alumini anoditzat
- el paviment ha de ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant)
- la il·luminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de material plàstic i amb projecció perimetral
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior
Parada amb materials de qualitat bàsica:
- les portes d’accés han de ser d’acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d’ acer acabada amb una capa
d’imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció lleugera
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d’acord amb el tipus de
maniobra
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat mitja:
- la estructura de la cabina ha de ser de construcció estàndard
- les parets i el fons han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304) o bé de
xapa d’acer revestida de fusta laminada d’alta pressió d’acabats estàndard
- pot portar un mirall de lluna incolora o tintat, d’alçada parcial o complerta al fons o a una de les parets
- el sostre pot ser de xapa d’acer amb recobriment de pel•lícula orgànica laminada o bé d’acer inoxidable de designació
numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304)
- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4301 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 304), de
construcció estàndard
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina, amb polsadors de microrecorregut amb
la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital, opcionalment pot ser d’ acer inoxidable i incorporar una pantalla
LDC
- els passamans i el sòcol han de ser d’acer inoxidable
- el paviment pot ser de material sintètic (goma o linòleum, amb acabat antilliscant) o bé de pedra artificial o natural de 20
mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d’aglomerat de quars i sílice amb resines sintètiques
- la il·luminació de la cabina ha de ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral o amb làmpades halògenes
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- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior
Parada amb materials de qualitat mitjana:
- les portes d’accés han de ser d’acer inoxidable del mateix tipus que la cabina o de xapa d’acer acabada amb una capa
d’imprimació antioxidant preparada per a pintar i, de construcció estàndard
- les botoneres de planta seran de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d’acord amb el tipus de
maniobra
Aparell elevador amb cabina i portes de qualitat alta:
- la estructura de la cabina ha de ser de construcció reforçada
- les parets han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) o bé amb
revestiments especials (vidres laminars amb làmina butiral de color, laminats d'alta pressió amb acabats imitació de fusta
natural, etc.)
- pot portar miralls de lluna incolora o tintats, d’alçada parcial o complerta a una o més de les parets o al fons
- el sostre ha de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316)
- les portes de la cabina han de ser d’acer inoxidable de designació numèrica 1.4401 segons UNE-EN 10088-1 (AISI 316) i, de
construcció reforçada
- el panell de comandament ha de ser del mateix acabat que les parets de la cabina o d'acer inoxidable, amb polsadors de
microrecorregut amb la numeració amb Braille o en relleu i senyalització digital i pantalla indicadora LDC
- els passamans i el sòcol han de ser d’acer inoxidable
- el paviment ha de ser de pedra natural de 20 mm de gruix mínim, de gres porcellànic o d’aglomerat de quars i sílice amb
resines sintètiques
- la il·luminació de la cabina pot ser fluorescent amb difusor de vidre i amb projecció perimetral, amb làmpades halògenes o
amb llums del tipus LED
- la ventilació de la cabina serà natural, amb orificis a la part superior i inferior
Parada amb materials de qualitat alta:
-les portes d’accés han de ser d’acer inoxidable de la mateixa qualitat que les de la cabina o de xapa d’acer amb una
imprimació antioxidant preparades per a pintar i, de construcció reforçada
- les botoneres de planta han de ser de qualitat similar a les de la cabina, amb les funcions i indicadors d’acord amb el tipus
de maniobra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de guies i dels components del sistema de suspensió/sustentació
- Col·locació d'amortidors de fossat
- Col·locació dels dispositius de seguretat de final de recorregut
- Col·locació de contrapesos i masses d’equilibrat
- Col·locació de portes d'accés
- Col·locació del grup tractor i connexions elèctriques
- Col·locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques
- Col·locació del bastidor i cabina amb acabats
- Col·locació de portes de cabina
- Col·locació del limitador de velocitat i paracaigudes
- Col·locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques
- Col·locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques
- Col·locació del selector de parades i connexions elèctriques
- Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la base. Han de tenir una
franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. El conjunt constituït per les guies, les seves unions i les
fixacions a la estructura de l’edifici han de tindre una resistència suficient per suportar les forces i càrregues a que es
sotmeten durant el funcionament de l’ascensor. Han d’assegurar el guiatge de la cabina, el contrapès i la massa d’equilibrat
per a un correcte funcionament. Així mateix, les deformacions han de limitar-se fins al punt de:
- no es pot donar un desbloqueig involuntari de les portes
- no ha d’afectar el funcionament dels dispositius de seguretat
- no ha de ser possible que unes parts mòbils col·lisionin amb d’altres
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems per tal d’assegurar la correcta alineació entre una guia i
l’altre. S'han de col·locar plaques d'unió cargolades a les bases de les guies.
Els extrems dels cables han de ser fixats a la cabina, al contrapès i als punts de suspensió per material fos, amarraments de
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falca d'apretat automàtic, tres abraçadores com a mínim o en el seu cas grapes o maniguets per a cables.
Hi ha d’haver un dispositiu automàtic de compensació de la tensió dels cables, almenys en un dels extrems.
Els amortidors han de ser col·locats a l'extrem inferior del recorregut de la cabina i el contrapès.
Els amortidors del fossat han de ser capaços de parar la cabina i el contrapès si cal i aniran soldats a una placa base. Han
tindre la carrera adequada a la càrrega i velocitat de l’aparell elevador. L’espai que ha de quedar per sota de cabina quan els
amortidors estiguin completament comprimits ha de complir simultàniament les tres condicions següents:
- Ha de quedar un espai suficient al fossat que permeti allotjar un paral·lelepípede rectangular de com a mínim 0,5 m x 0,6 m
x 1,0 m que es recolzi sobre una de les seves cares.
- La distància vertical lliure entre el fons del fossat i les parts més baixes de la cabina ha de ser de 0,5 m com a mínim.
Aquesta distància pot reduir-se a 0,10 m dins d’una distància horitzontal de 0,15 m entre:
- Els guardapeus o parts de les portes verticalment lliscants i les parets adjacents
- Les parts més baixes de la cabina i les guies
- La distància vertical lliure entre les parts altes fixades al fossat, per exemple els dispositius tensors dels cables de
compensació en la seva posició més alta i les parts més baixes de la cabina, excepte per als elements indicats als subapartats
de l’apartat anterior, almenys 0,30 m.
Els amortidors d’acumulació d’energia de característiques lineals o no lineals només poden fer-se servir si la velocitat
nominal de l’ascensor no supera 1 m/s.
Els amortidors d’acumulació d’energia, amb esmorteïment del moviment de retorn, només poden fer-se servir si la velocitat
nominal de l’ascensor no excedeix d’1,6 m/s.
Els amortidors de dissipació d’energia poden fer-se servir per a qualsevol velocitat nominal de l’ascensor.
El grup tractor ha d'anar col·locat a la part superior del buit de l’ascensor. A d’estar sòlidament subjectat a l’estructura de
l’edifici i als components del forat pels punts d’ancoratge previstos pel fabricant. Es farà servir el sistema i els elements de
subjecció subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. No s’han de transmetre ni vibracions ni sorolls
durant el funcionament.
L'armari elèctric de maniobra s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant suports antivibratoris.
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament entre si.
El dispositiu de paracaigudes de la cabina ha d’ estar localitzat preferentment a la part inferior.
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d’ actuar tant a prop com sigui possible dels nivells de parades
extremes, sense que per aquest motiu existeixi risc de provocar un tall accidental. Han d’actuar abans de que la cabina (o el
contrapès si n’ hi ha) entrin en contacte amb els amortidors.
Els dispositius de seguretat de final de recorregut han d’utilitzar-se separadament dels dispositius d’actuació de la parada
normal.
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i ben anivellada.
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta d'accés de l'aparell
elevador corresponent.
Les botoneres han d'anar col·locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a l'usuari.
Les connexions elèctriques entre els quadres de control i maniobra entre els ascensors combinats han d’estar fetes.
Distàncies entre la cabina i la paret enfrontada al seu accés:
- Distància horitzontal entre la superfície interior del buit de l’ascensor i la trepitjadora, el marc de la porta de la cabina o la
bora de tancament de les portes corredores de la cabina no ha d’excedir de 0,15 m
- aquesta distància es pot elevar a 0,20 m sobre una alçada no superior a 0,50 m
- no està limitada si la cabina te la porta enclavada mecànicament, i només pot obrir-se quan es troba dintre de la zona de
desnclavament d’una porta de pis
- Distància horitzontal trepitjadora de cabina - portes pis: =< 35 mm
- Distància horitzontal porta cabina - portes pis tancades: =< 0,12 m
Distàncies entre la cabina i el contrapès o massa d’equilibrat:
- Distància horitzontal contrapès o massa d’equilibrat - cabina o elements associats: >= 50 mm
L’ascensor ha de disposar de dispositius elèctrics de seguretat. Durant el funcionament d’un dels dispositius elèctrics de
seguretat s’ha d’impedir l’arracada de la màquina, o s’ha d’ordenar la seva parada immediata d’acord amb els protocols de
funcionament normalitzats. Els dispositius elèctrics de seguretat han de ser com a mínim els següents:
- control del tancament de portes i trapes d’inspecció i emergència en la seva posició de tancat. El funcionament de
l’ascensor està subordinat a mantenir en posició de tancat aquestes portes
- dispositiu de parada en el fossat. Ha de ser accessible des de les portes que donen accés al fossat i des del fons del fossat
- control d’enclavament de les portes de pis. L’enclavament efectiu de les portes de pis ha de precedir al desplaçament de la
cabina
- control de tancament de les portes de pis en la seva posició de tancat. Tota porta de pis ha d’estar proveïda del dispositiu
de seguretat elèctric de control de tancament. S’admet el desplaçament de la cabina amb les portes de pis obertes i, dintre
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de la zona de desenclavament, per a permetre la maniobra d’anivellació o reanivelleció al nivell del pis corresponent, sempre
d’ acord amb els protocols de seguretat de funcionament
- control de les portes de cabina en la seva posició de tancat. Cadascuna de les portes de cabina ha d’estar dotada d’aquest
dispositiu de seguretat, de manera que no sigui possible el funcionament de l’ascensor amb les portes de cabina obertes o
mal tancades
- control d’enclavament de la porta o trapa de socors de la cabina. Si la cabina disposa d’aquests elements, ha d’existir un
dispositiu elèctric de seguretat que en controli l’enclavament
- dispositiu de parada en el sostre de la cabina
- control de l’allargament relatiu anormal d’un cable o element de suspensió de la cabina
- control de la tensió dels cables de compensació
- control d’actuació del paracaigudes
- detecció de sobrevelocitat
- control del retorn del limitador de velocitat a la seva posició normal
- control de la tensió del cable del limitador de velocitat
- control del dispositiu de sobrevelocitat en pujada
- control del retorn dels amortidors a la seva posició estesa normal
- control de la tensió de l’òrgan de transmissió de la posició de la cabina (dispositius de final de recorregut)
- dispositiu de seguretat de final de recorregut
- control d’enclavament de la porta de cabina
- control de la tensió del dispositiu de transmissió de la posició de la cabina
- control de reducció de velocitat en el cas d’amortidors de carrera reduïda
- control de l’interruptor principal
- control d’anivellació mitjançant un contactor d’obertura de circuit i reanivellació
- dispositiu de parada amb comandament d’inspecció
- limitació del recorregut de cabina amb maniobra de posada a nivell de càrrega
- dispositiu de parada amb maniobra de posada a nivell de càrrega
L’ascensor ha d’estar dotat d’un dispositiu que previngui l’arrencada normal, inclosa la reanivellació, en el cas d’existir
sobrecàrrega a la cabina.
Els contrapesos han de quedar instal·lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure a sobre d'aquesta.
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de suspensió. La parada
produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa per als ocupants.
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.
L’enllumenat de socors de la cabina i el sistema de comunicació bidireccional d’aquesta amb els serveis d’emergència han
d’estar instal·lats i en condicions de funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
El buit i el fossat han d’estar acabats abans de procedir a la instal·lació de l’ ascensor, i han de complir les condicions fixades
a la DT i a la normativa vigent.
No està permès modificar ni adaptar els components de l’ascensor durant la seva instal·lació.
S'han de seguir les instruccions de la DT facilitada pel fabricant de cada un dels elements que formen la partida d'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza
la instalación de ascensores con máquinas en foso.
REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas
UNE-EN 81-1:2001 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos.
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EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
EM11 - DETECTORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO
- Detector autònom de CO
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d’obra)
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclòs el circuit a la partida d’obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superfície.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO:
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir.
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.
DETECTORS DE FUMS, GAS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS:
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir.
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions s’han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de
sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT),
conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i
accessibilitat:
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació
d’emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si
existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació
(si està previst).
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en central per desconnexió
de línies d’unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat.
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona.
Alçària des del paviment: 1200 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 3 mm

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions s’han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
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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.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
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- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de
sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT),
conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i
accessibilitat:
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació
d’emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si
existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació
(si està previst).
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en central per desconnexió
de línies d’unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
EM13 - SIRENES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de
sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT),
conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i
accessibilitat:
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació
d’emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si
existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació
(si està previst).
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en central per desconnexió
de línies d’unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.

EM131211.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.
Toleràncies d'instal·lació:

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM1 - INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS
EM14 - POLSADORS D'ALARMA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM141202.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida d’obra)
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CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Alçària des del paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació de l'armari a la paret.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi".

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret.
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control
per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de
sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte senyals fortes (BT),
conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les distàncies i
accessibilitat:
- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació normal i amb alimentació
d’emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en conductes de clima (si
existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació
(si està previst).
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en central per desconnexió
de línies d’unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS
EM23 - BOQUES D'INCENDI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses instal·ladores/mantenidores de
sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d’incendi
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:
- Separació màxima entre BIE (50 m)
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.
- Verificació d’elements BIE:
- Boquilla llança (obertura i regulació d’aigua):
- Vàlvula (obertura/tancament)
- Manòmetre (lectura, contractar-lo)
- Subjecció i senyalització
- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m
- Prova d’estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5 kg/cm2 amb un mínim de
10 kg/cm2durant un mínim de 2 hores.
- Senyalització de les BIES
- Comprovació grups de pressió:
- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis
- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora
- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup
- Verificar les condicions de funcionament

Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Prova de funcionament. S’han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables hidràulicament i s’ha d’assegurar una
pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal de 1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S’ha de
verificar que la xarxa de canonades i el proveïment d’aigua permeten aquestes condicions de funcionament.
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s’han de fer, a les 2 BIES, situades més desfavorablement des
del punt de vista hidràulic.
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s’ha de
substituir el material afectat.
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
EM3 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31261J, EM31351J.
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.
- Col·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, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport
sense perill de despendre's.
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
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
- 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.
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP1 - ANTENES COL·LECTIVES
EP11 PALS I DIPOLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP112102.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pals i dipols per a FM i TV col·locats.
S'han considerat les fixacions següents:
- Fixats a la paret
- Recolzats a una base plana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pals fixats a la paret:
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades
- Fixació dels dipols al pal
- Connexió del pal a la xarxa de terra
Pals recolzats a una base:
- Fixació de la base a la superfície de recolzament
- Fixació del suport a la base
- Col·locació i ancoratge del pal al suport
- Fixació dels dipols al pal
- Connexió del pal a la xarxa de terra
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CONDICIONS GENERALS:
La seva posició a de ser la indicada a la DT, amb les condicions expressament acceptades per la DF.
El pal ha de ser vertical.
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació.
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent:
- Per a orientació dins d'un angle < 20°:
- Entre Banda I - Banda IV : 1 m
- Entre Banda I - Banda V : 1 m
- Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m
- Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m
- Entre Banda V - Banda V : 0,65 m
- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°:
- Entre Banda I - Banda IV : 0,75 m
- Entre Banda I - Banda V : 0,75 m
- Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m
- Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m
- Entre Banda V - Banda V : 0,50 m
Els pals d'antena hauran d'estar connectats a la presa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible, amb cable de 6
mm de diàmetre.
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de manera adequada.
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes.
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 m a l'obstacle o pal més
proper. La distància mínima a línies elèctriques serà de 1,5 vegades la llargària del pal.
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, allunyats de xemeneies i altres
obstacles.
Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent de:
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h
PALS FIXATS A LA PARET:
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h):
┌─────────────────────────┐
│
h (m)
│
d (m)
│
│─────────────│───────────│
│
4
│ <= 0,5
│
│
4 - 6
│ <= 0,75 │
│
6 - 8
│ <= 1
│
└─────────────────────────┘

PALS RECOLZATS A UNA BASE:
El recolzament del pal s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el
de les antenes i l'acció del vent sigui <= 1,6 KNm.

Desembre de 2016

- 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:
- Situació dels elements:
- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació.
- Cables senyal:
- Separació respecte conductors de BT.
- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i telefonia.
- Caixes de derivació i preses de senyal:
- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)
- Muntatge i característiques dels elements. S’ ha de verificar:
- Antena:
- Anclatge i verticalitat del màstil
- Separació entres antenes
- Amplificadors:
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses.
- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l’armari.
- Fixació de l’equip.
- Connexions a la caixa de derivació.
- Canalització conductors:
- Utilització de tub protector
- Subjeccions tub
- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s’han de verificar les característiques de les senyals. Aquestes
mesures han de ser les següents:
- A l’amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):
- Intensitat de camp (dB) a l’entrada i sortida de l’amplificador
- Ample de Banda
- Nivell de soroll
- A les preses de senyal s’ha de mesurar la intensitat de camp
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l’enginyer o empresa instal·ladora homologada
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:
En les proves de funcionament, s’ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) previstos de cada amplificador.
S’ha de comprovar el guany d’un nombre de preses de TV, determinat per la DF.
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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP1 - ANTENES COL·LECTIVES
EP14 PRESES DE SENYAL

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EP148231.

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

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
Decret 117/2000, de 20 de març, pel qual s'estableix el règim jurídic i s'aprova la norma tècnica de les infraestructures
comuns de telecomunicacions als edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i
altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satèl.lit.
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:

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preses de senyal de TV i FM muntades superficialment o encastades.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes encastades:
- Col·locació de la presa dins la caixa de registre ja encastada
- Connexió al cable coaxial
Caixes muntades superficialment:
- Fixació de la presa al parament
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- Connexió al cable coaxial
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els costats han d'estar aplomats.
La caixa ha d'estar enrasada amb el parament.
Distància presa al paviment (d): 19 cm <= d <= 21 cm
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.
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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:
En les proves de funcionament, s’ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) previstos de cada amplificador.
S’ha de comprovar el guany d’un nombre de preses de TV, determinat per la DF.
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.
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP1 - ANTENES COL·LECTIVES
EP15 CONDUCTORS COAXIALS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP151006.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
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:
- Situació dels elements:
- Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació.
- Cables senyal:
- Separació respecte conductors de BT.
- Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i telefonia.
- Caixes de derivació i preses de senyal:
- Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal)
- Muntatge i característiques dels elements. S’ ha de verificar:
- Antena:
- Anclatge i verticalitat del màstil
- Separació entres antenes
- Amplificadors:
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses.
- Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l’armari.
- Fixació de l’equip.
- Connexions a la caixa de derivació.
- Canalització conductors:
- Utilització de tub protector
- Subjeccions tub
- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s’han de verificar les característiques de les senyals. Aquestes
mesures han de ser les següents:
- A l’amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte):
- Intensitat de camp (dB) a l’entrada i sortida de l’amplificador
- Ample de Banda
- Nivell de soroll
- A les preses de senyal s’ha de mesurar la intensitat de camp
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l’enginyer o empresa instal·ladora homologada

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductors coaxials col·locats en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat
- Connexió al circuit de comunicació
CONDICIONS GENERALS:
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins
al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió
dels habitatges, s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més
cable aliè a la instal·lació de l'antena.
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrere. No s'admet
mai la malla recargolada.
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°.
Per a trams de cable de llargària > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre.
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 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 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
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
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- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió . Armaris repartidors etc.
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència de 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.
CONTROL D’EXECUCIÓ . OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
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 EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
- 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.
EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP3 - INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA
EP32 CENTRALETES DE MEGAFONIA

Desembre de 2016

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar si la tensió de la central de megafonia correspon a la disponible.
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:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l’obra.
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:
- L’ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una distà ncia superior a 3
cm. d’aquests.
- Funcionament de altaveus i reguladors de nivell sonor
- Funcionament de selectors de programa
- Funcionament d’equips d’amplificació
- Funcionament d’equips de transmissió
- Verificació de prioritat de senyals
- Proves d’instal·lació elèctrica associada
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de materials o execució, s’ ha de procedir a la seva substitució o correcció.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a la adequació, d’acord amb el que determini
la DF.

EP32U001.

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP3 - INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA
EP35 ALTAVEUS

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Central de megafonia muntada sobre taula i connectada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa del circuit de comunicació
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei

EP35UAC2.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar connectada correctament a cadascun dels accessoris.
Ha de quedar fixada sòlidament a la taula per un mínim de tres punts.
No ha d'estar connectada a una tensió més gran de la indicada pel fabricant.
Ha de quedar instal·lada en posició de sobretaula, en la situació fixada al projecte.
La potència i la tensió nominal han de ser les especificades en la DT.
La zona on l'aparell necessita ventilació ha d'estar lliure.
Ha de quedar instal·lada en lloc ventilat, exempt d'humitat i pols i amb una temperatura ambient entre 5 i 30º C.
Ha d'estar allunyada d'elements que de forma permanent o transitòria originin alts nivells de vibració o soroll.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aparells per a la difusió de so, muntats a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replantejar la posició de l'element
- Encastar suports
- Col·locació i fixació de l'element sobre els suports corresponents
- Connexió a la xarxa terminal del circuit de megafonia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar correctament connectat a la instal·lació segons les instruccions del fabricant.
Com a mínim ha d'estar col·locat amb tres punts de fixació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els suports han de quedar fixats sòlidament.
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L'element ha de quedar col·locat penjant dels suports previstos.
Distància mínima al paviment: 180 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar si la tensió de l'element correspon a la disponible.

Desembre de 2016

- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha 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 60268-5:1997 Equipos para sistemas electroacústicos. Parte 5: Altavoces.

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP5 - INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES
EP53 PRESES DE SENYAL TELEFÒNICA

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 la instal·lació a l’obra.
- Verificació de la instal·lació de circuits comprovant:
- L’ús de conductors i canalitzacions adequats independents de canalitzacions elèctriques i amb una distància superior a 3
cm. d’aquests.
- Funcionament de altaveus i reguladors de nivell sonor
- Funcionament de selectors de programa
- Funcionament d’equips d’amplificació
- Funcionament d’equips de transmissió
- Verificació de prioritat de senyals
- Proves d’instal·lació elèctrica associada
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de materials o execució, s’ ha de procedir a la seva substitució o correcció.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a la adequació, d’acord amb el que determini
la DF.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP5314A3.
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 del 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 ha condicions específiques del procés d’instal·lació.

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP5 - INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES
EP52 TELÈFONS

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EP52U001.

No hi ha normativa de compliment obligatori.

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

EP - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP7 - SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES
EP73 ELEMENTS DE CONNEXIÓ PER A SISTEMES DE TRANSMISSIÓ DE VEU I DADES

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

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP7382D3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Connectors per a instal·lacions de comunicacions, col·locats.
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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
- 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.

* 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)

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%

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector

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 òptic per radis de curvatura excessivament petits en
el traçat del cable de fibra òptica.

ER - JARDINERIA
ER3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ER3PX001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l’escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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 tècniques 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.

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines de condicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua
superficial.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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.

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.
- Comprovació del gruix d’estesa i condicions d’anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
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EX - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EXF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EXF4X007.
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’aïllament 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
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l’ element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a 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.

FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o
cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i
resistència al vent indicats a la DT.
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui
subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procé s
constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
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F - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F213 ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2131223.
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.
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 per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
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 la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
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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.
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
F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2194XB5, F2194AB5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, 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 veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.
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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
- Desmuntatge de senyal de trànsit
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.

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
F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21B3X01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

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.

Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
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F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F21D DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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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.

F21DQG02, F21D3JJ1, F21DX001.
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
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
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, 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 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.
EMBORNAL:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F21H - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21H0001,F21H0002,F21HX001,F21HX011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s’han d’ arrancar els arbres que indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode de treball i fases
- Apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, béns o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols.
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
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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.
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s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d’arbre realment arrancat, aprovat per la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

* 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

DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 DEMOLICIONS I ENDERROCS
F21Q ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F21Q0001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecà nics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
- Desmuntatge de barana metàl·lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de trànsit
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 veï nes,

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.
F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F221A220, F2211020.
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 esplanació del terreny
- Excavació per a caixa de paviment
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, 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
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
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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 la existència de rampa o d’altres condicionants de l’obra
permeten que els mitjans d’excavació realitzin la excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa 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 esplanacions s'aplica en grans superfí cies, sense que hi hagi cap tipus de problema de maniobra de
màquines o camions.
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfí cies 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.
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°
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 despreniment.
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.
F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2225223, F2224123, F2225650, F222H422, F222K420, F222B123.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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.
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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.
Les rampes d'accés 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
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
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
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
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.
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.
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de l'excavació en l'interval entre
l'excavació i l'execució de l'obra posterior.
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.
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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.
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 facin 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
*PG 3/75 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 MOD 2 Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
*PG 3/75 MOD 6 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.
RSM 1985 Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.
RSM ITC MIE SM 10.0.01 Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria del
capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril
F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F226 TERRAPLENADA I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F226170F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilització de
maquinà ria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de paviment amb una compactació del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplè amb una compactació del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplè amb una compactació del 95% al 100% PN
- Coronació de terraplè amb una compactació del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Execució de l'estesa
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari
- Compactació de les terres
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CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactòria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es pot
utilitzar a més el tolerable.
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per
ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i zones laterals).
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria orgànica o amb qualsevol
altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM
1382/2002.
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d’excavació o d’aportació, i a més, també es podran
fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l’ altura inicial de la mostra al realitzar l’assaig
segons NLT 254 i pressió d’assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi
especial que defineixi les disposicions y cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de
colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics.
S’hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Próctor de referència compresa entre
el 1 i el 3%.
L’ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així , per a qualsevol zona del terraplè, es podran
utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s’hauria de realitzar un estudi
especial aprovat pel Director d’ obra per a autoritzar el seu ús.
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions nomé s es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.
No s’han d’utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.
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.
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida màxima material
Pendent transversal de cada tongada: 4%
TERRAPLÈ:
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sòls seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sòls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sòls seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sòls : >= 60 MPa
Grau de compactació: >= 95% PM
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Variació en l'angle del talús: ± 2°
- Espessor de cada tongada: ± 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: ± 30 mm
- Resta de zones: ± 50 mm
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig Pròctor):
- Sòls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sòls expansius o colapsables: - 1%, + 3%
CAIXA DE PAVIMENT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
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- Planor: ± 20 mm/m
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del terreny i que ha estat buidada en
l’esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la presència de material inadequat. L’espessor mínim serà d’1 m.
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat.
En els fonaments, s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o estanquitat
ho permetin, que les característiques del terreny siguin les adequades, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut d’aquesta substància haurà de
ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En terraplens de més de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% de matèria orgànica; per a un
contingut superior, s’haurà de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d’obra.
Gruix: >= 1 m
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació.
En el nucli, s’utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l’índex CBR, corresponent a les condicions de
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resistència, deformabilitat i
posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial.
L’ús d’altres tipus de sòls, es farà segons l’article 330.4.4 del PG-3.
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l’assaig segons UNE 103601. Aquests es
podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la
construcció, depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, el
inflament lliure, i les condicions climàtiques.
S’hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l’assaig Próctor de referència
compresa entre el 1 i el 3%.
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut en aquesta
substància haurà d’estar entre:
- 0,2-2%: Si la necessitat d’adoptar mesures per a l’execució
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge i impermeabilització
Si es superés el 20%, no s’utilitzarien en cap zona del replè.
En terraplens de menys de 5 metres d’altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 5% de matèria orgànica per a la
zona del nucli.
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ:
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més de 50 cm, i amb un gruix de 2
tongades com a mínim.
En la coronació, s’utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l’adient per a
l’esplanada prevista, i que l’índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE
103502).
No s’han d’utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre que
compleixin las condicions de capacitat de suport exigides.
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la coronació
hauria d’evitar la filtració d’aigua cap a la resta de terraplè.
La utilització de sòls amb guix ha d’estar autoritzada pel Director d’ obra, i a més, el contingut d’aquesta substància haurà de
ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria orgànica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
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:
- Maquinària prevista
- Sistemes de transport
- Equip d'estesa i compactació
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- Procediment de compactació
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.
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de l’escarificació la definirà el Projecte, però la
DF també la podrà definir en funció de la naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes per estar el menor temps
possible exposats als efectes climatològics quan no s’utilitzin proteccions.
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix mínim necessari per tal de
suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i compactació de terres.
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final.
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la posada en obra de les tongades,
sempre i quan ho indiqui el Projecte.
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat i la densitat a assolir no ha de
ser inferior a la del terreny circumdant.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosió.
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin la
unió amb el nou terraplè.
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinària.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits en la DT, considerant el tipus
de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.
Si es necessària la humectació , un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, de
manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l’apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins
a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l’assaig PM.
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.
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la tongada
següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibració.
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels resultats del assaigs
realitzats a l’obra.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de l'aigua reconduïda fora del
terraplè.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria 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.
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ:
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d’ aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s’han de sanejar
d’acord amb les instruccions de la DF.
S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304 del PG
3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme.
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions de
la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.
El material a utilitzar en el terraplè 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
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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:
El control d’execució inclou les operacions següents:
- Preparació de la base sobre la que s’assentarà el terraplè.
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la temperatura ambient.
- Humectació o dessecació d’una tongada.
- Control de compactació d’una tongada.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits
als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació exigit, els assaigs de control s’han de realitzar en la zona del terraplè
estructural.
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 es podrà iniciar l’execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base d’assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una importància fonamental en el
control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa.
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 ha de complir les limitacions establertes al plec de
condicions.
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. Com a mínim, el 70% de punts haurà d’estar dins dels valors d’ acceptació, i
el 30% restant no podrà tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF.
En cas d’incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o substitució del material. En
general, s’ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’han d’intensificar el doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d’execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva obligació serà reparar sense cost els
errors que s’hagin produït.
F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F227 REPÀS I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227A00F, F227F00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per aconseguir 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
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- 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
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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

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.

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 orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi
danys a la canonada instal·lada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

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 totu, 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 drenatge, 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 assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l’adient.
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 matèria 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 MOVIMENTS DE TERRES
F228 REBLIMENT I PICONATGE DE RASES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F228X001, F228A60F, F2285B0F, F228510F, F228X002.
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

RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments ni danys a la canonada 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
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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.

F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2A - SUBMINISTRAMENT DE TERRES

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

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.

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2A11000, F2A1X002, F2A1X003.

CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de
la DF.

* 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- 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 importància 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
Próctor 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.

No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F2R - GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2R540EX001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l’obra: residu de construcció o demolició o material d’excavació.
S’han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d’excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
- Deposició dels residus d'obra a abocador autoritzat, centre de transferència o centre de reciclatge, inclosos costos de taxes.
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S’han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d’acord amb el que especifica
l’article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar
separats com a mínim en les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies
perilloses)
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- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies
perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc” de l’obra,
s’emmagatzemaran en els espais previstos a l’obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació
selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s’han de separar.
Els residus especials s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d’emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal
d’evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons
els símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s’han d’emmagatzemar en posició vertical i sobre
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s’han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que
s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre
dues obres.
Les àrees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs” de la obra.
L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” de
l’obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l’aprovació de
la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el “Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a
reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l’obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d’obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu,
la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D’EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
La gestió íntegra de tots els residus de l'obra té la consideració d’una unitat d’una partida única. El volum de residus calculat
en l'annex de gestió de residus té únicament valor estimatiu.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC),
es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció.
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F31 RASES I POUS
F315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
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 la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles 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.
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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:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
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 vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles 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 garantir 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 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
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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 AUTOCOMPACTA NT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i
entrada d’aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions
de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla
durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons l’article 100. Control de
l’element construït de l’EHE-08.
- Assaigs d’informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i la 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 de 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.
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- 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 D.O. 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.
F3 - FONAMENTS I CONTENCIONS
F32 MURS DE CONTENCIÓ
F32D ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F32D1A03, F32D4A23.
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 de la cintra on han de quedar reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
- Plànols executius de la cintra i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques de la cintra i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge de la cintra o apuntalament on figurin els requisits
per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d’un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies
dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat
emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col· locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles
efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'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 las pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
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- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i forjats
- Manteniment geomètric dels panells, motllos i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de
toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.
Les cintres s’estabilitzaran en les dues direccions per que l’apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant
l’execució dels forjats, poguent-se fer servir els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa
suficients
- Disposició de torres de cintra a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la 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 la 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 pel formigonament:
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│Replanteig eixos │Dimensions│Aplomat │Horitzontalitat│
│
│─────────────────│
│
│
│
│
│Parcial │ Total │
│
│
│
│─────────────│────────│────────│──────────│────────│───────────────│
│Rases i pous │± 20 mm │± 50 mm │ - 30 mm │± 10 mm │
│
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Murs
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 20 mm │
± 50 mm
│
│Recalçats
│± 20 mm │± 50 mm │
│± 20 mm │
│
│Riostres
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Basaments
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Enceps
│± 20 mm │± 50 mm │ ± 20 mm │± 10 mm │
│
│Pilars
│± 20 mm │± 40 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
│Bigues
│± 10 mm │± 30 mm │ ± 0,5 % │ ± 2 mm │
│
│Llindes
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Cèrcols
│
│
│ ± 10 mm │ ± 5 mm │
│
│Sostres
│± 5mm/m │± 50 mm │
│
│
│
│Lloses
│
│± 50 mm │ - 40 mm │ ± 2 % │
± 30 mm/m │
│
│
│
│ + 60 mm │
│
│
│Membranes
│
│± 30
│
│
│
│
│Estreps
│
│± 50 mm │ ± 10 mm │± 10 mm │
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es
mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de
càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El descintrat és realitzarà d’ acord amb el programa previst, que haurà d’estar d’acord amb el tesat
de les armadures
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni
irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les
arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l’aigua continguda al
formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos
que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions,
guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de
l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els
treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i descintrat no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per suportar amb seguretat i
sense 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 necessà ria per a
que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de
l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.

Desembre de 2016

Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a forjats alleugerits. Quan
aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions de la cintra durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de
l’estructura executades amb anterioritat
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i 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 perí metre dels forats. En cas de
deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
F4 - ESTRUCTURES
F45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F45CX001.
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:
- Pilars
- Murs
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S’han considerat les operacions auxiliars següents:
- Aplicació superficial d’un producte filmògen per la cura d’elements de formigó
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
Tractament de cura amb producte filmògen:
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- Preparació de la superfície a tractar
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
- Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 , en especial les que fan
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es
toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat de línies i superfícies (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
- H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
- Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m: ± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
- H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces: ± 24 mm
- Junts: ± 16 mm
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
- Secció transversal (D: dimensió considerada):
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
- Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestirè: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
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SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre peces d’entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestirè: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si l’acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
- Acabat llis: ± 5 mm/3 m
- Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó , sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mí nim de set dies després de la seva aplicació.
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 vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles 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.
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Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i
el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es 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 LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels
vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional
S’evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d’un excessiu vibrat.
L’acabat superficial de la cara on s’aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat
s’introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d’emprar-se peces ceràmiques s’ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la
desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l’ ample
d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el
formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a
formigonar fins que la DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s’utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s’aplicarà el producte sense l’autorització expressa de la DF.
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
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d’abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta
minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d’ estar 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.
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.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
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- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
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 la 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 de 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 D.O. 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.
F9 - PAVIMENTS
F93 BASES
F936 BASES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9365H21,F9365H11.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base de formigó per a paviment.
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Estesa i vibratge amb regle vibratori
- Estesa i vibratge amb estenedora de formigó
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:
En el cas de col·locació amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Muntatge d'encofrats
- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
- Desmuntatge dels encofrats
En el cas de 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
- Execució de junts de formigonat
- Protecció del formigó fresc i curat
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 transversals de retracció fets cada 25 m2. Els junts han de ser d'una fondària >= 1/3 del gruix de la base i
d'una amplària de 3 mm.
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 de
poliestirè expandit.
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
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
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F9 - PAVIMENTS
F96 VORADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F961X001, F962X001, F961X002, F961X003, F962X002, F9650J40, F96AUA40, F96AUA10, F96AX001, F96AX002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de vorada amb materials diferents.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre esplanada compactada
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre base de formigó:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la base
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Col·locació sobre esplanada compactada:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter
Vorada de planxa d’acer:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Fixació definitiva i neteja
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ:
L’element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola.
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó.
Dimensions de la base de formigó (al seu cas):
- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm
- Gruix de la base de formigó: 4 cm
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius)
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius)
VORADA DE PLANXA D’ACER:
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
Ha de quedar aplomada.
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rigola l'alçaria indicada a la DT
La part superior de la vorada ha de quedar al mateix pla que el paviment de la vorera, en cap cas ha de sobresortir.
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'ancoratge.
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera ha d'estar segellada en tot el seu perímetre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topogràfiques.
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA:
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista.
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COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ:
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta.
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.
VORADA DE PLANXA D’ACER:
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
Es posarà especial cura de no ratllar el recobriment d'acabat de la planxa d'acer.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir una textura uniforme i contínua.
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.
La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base de formigó de la vorada.
La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
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 5.9 de l'annex 11 de la norma EHE-08 .
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

VORADA RECTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL:
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.
Grau de compactació (assaig PM)
- Base de formigó o rigola amb peces: >= 95%
- Rigola de formigó: >= 90%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
La compactació s'ha de fer per vibració manual fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i les indicacions explícites de la DF.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida la superfície del formigó.
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
F9 - PAVIMENTS
F97 RIGOLES
F971 BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9715L11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de les operacions necessàries per a la formació de rigoles.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Base per a rigola:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó
- Acabat de la superfície
- Protecció del formigó fresc i cura

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:
* 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:
- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o de rigola.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d’acord a les condicions de l plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessà ries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes,
elements i sistemes constructius.
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’ acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
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F9 - PAVIMENTS
F99 ESCOCELLS
F991 FORMACIÓ D'ESCOCELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F991X003, F991X004, F991UA40, F991UA50, F991UX01, F991UA80, F991UA90.
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 anivellament
- 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
- Junts: ± 1 mm
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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 amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F9 - PAVIMENTS
F9A - PAVIMENTS GRANULARS
F9A1 PAVIMENTS DE TERRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9A1201L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de terra.
S'han considerat els materials següents:
- Tot-u
- Sauló
- Terra-ciment executada "in situ"
- Material seleccionat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els paviments de tot-u, sauló o material seleccionat:
- 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
En els paviments de terra-ciment "in situ":
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Distribució del ciment
- Mescla del sòl amb el ciment
- Addició d'aigua
- Compactació de la mescla
- Acabat de la superfície
- Execució de junts
- Cura de la mescla
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CONDICIONS GENERALS:
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:
- Planor: ± 10 mm/3 m
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
- Nivell de la superfície: ± 20 mm
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció-tipus dels
plànols.
La superfície acabada no pot tenir irregularitats ni discontinuïtats.
Índex de plasticitat del sòl per estabilitzar segons les normes NLT-105 i NLT-106: < 15
Contingut ponderal de matèria orgànica del sòl per estabilitzar segons la norma UNE 7-368: < 1%
Contingut ponderal de sulfats, expressat en SO3, segons la norma NLT-120: < 0,5%
Resistència a la compressió al cap de 7 dies: >= 0,9 x 2,5 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Contingut d'additiu respecte al pes sec del sòl: ± 0,3%
- Humitat de la mescla respecte al seu pes sec: ± 2%
- Nivells: - 1/5 del gruix teòric, ± 30 mm
- Gruix mitjà de la capa: - 10 mm
- Gruix de la capa en qualsevol punt: - 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
PAVIMENTS DE TOT-U:
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig "Próctor Modificat“ , segons la norma NLT-108/72, s’ha d’ajustar a la
composició i forma d’actuació de l’equip de compactació.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva humitat de tal
manera que es superi en més del 2% la humitat òptima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès entre 10 i 30
cm.
PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT:
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.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
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
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d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor.
Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura a l'ombra sigui inferior a 5°C o quan puguin donar-se gelades.
Es podrà treballar normalment amb pluges lleugeres.
El sòl per estabilitzar s'ha de disgregar prèviament fins a una eficàcia mínima del 100% al sedàs UNE 25 mm, i del 80% al
sedàs UNE 5 mm. S'entén com eficàcia de disgregació la relació entre el tamisatge a l'obra del material humit i el tamisatge a
laboratori d'aquest mateix material dessecat i esmicolat.
No s'ha de distribuir el ciment mentre hi hagi concentracions superficials d'humitat.
Les operacions de distribució de l'additiu en pols s'han de suspendre en cas de vent fort.
El ciment s'ha de distribuir uniformement, amb la dosificació establerta i amb la maquinària adequada, aprovada per la DF.
El ciment estès que s'hagi desplaçat s'ha de substituir abans de la mescla.
El ciment s'ha d'estendre només a la superfície que es pugui acabar a la jornada de treball.
Abans d'una hora des de l'abocada del ciment en un punt qualsevol, s'ha de mesclar en aquest punt el ciment amb el sòl, fins
que no s'apreciïn grumolls de ciment a la mescla.
L'aigua s'ha d'afegir uniformement i s'ha d'evitar que s'acumuli a les roderes que deixi l'equip d'humectació.
Els tancs regadors no s'han d'aturar mentre reguen, per a evitar la formació de zones amb excés d'humitat.
La mescla del ciment i el terra s'ha de continuar fins a aconseguir un color uniforme i la absència de grumolls de ciment.
En qualsevol punt la mescla no pot estar més de 1/2 hora sense procedir a la seva compactació i acabat, o a una nova
remoguda i mescla.
En començar a compactar, la humitat del sòl no ha de diferir de la fixada per la fórmula de treball en més d'un 2% del pes de
la mescla.
La humitat fixada a la fórmula de treball s'ha d'assolir abans de 2 hores des de l'aplicació del ciment.
En el moment d'iniciar la compactació, la mescla ha d'estar solta en tot el seu espessor.
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més alt.
Si al compactar es produeixen fenòmens d'inestabilitat o cargolament, s'ha de reduir la humitat de la mescla.
Els equips de piconatge han de ser els necessaris per aconseguir que la compactació s'acabi abans de les 4 hores següents a
la incorporació del ciment al sòl. Aquest temps s'ha de reduir a 3 hores si la temperatura és superior als 30°C.
L'acabat ha de concloure abans de 2 hores des del començament del piconatge.
Les zones que no es puguin compactar amb l'equip utilitzat per a la resta de la capa, s'han de compactar amb els mitjans
adequats fins assolir una densitat igual a la de la resta de la capa.
La recrescuda en capes primes no s'ha de permetre en cap cas.
Dins del termini màxim d'execució, podrà fer-se l'allisada amb motoanivelladora.
Els junts de treball s'han de disposar de forma que el seu cantell sigui vertical, tallant part de la capa acabada.
S'han de disposar junts transversals quan el procés constructiu s'interrompi més de 3 hores.
Si es treballa per fraccions de l'amplària total, s'han de disposar junts longitudinals si es produeix una demora superior a 1
hora entre les operacions a franges contigües.
El retall i recompactació d'una zona alterada només s'ha de fer si s'està dins del termini màxim fixat per a la posada a l'obra.
Si s'ha rebassat aquest termini , s'ha de reconstruir totalment la zona afectada, d'acord amb les instruccions de la DF.
La mescla s'ha de mantenir humida, com a mínim, durant els 7 dies següents a la seva terminació. S'ha de disposar un reg de
cura a partir de les 24 h del final de les operacions d'acabat.
S'ha de prohibir qualsevol tipus de trànsit durant els 3 dies següents al seu acabat, i de vehicles pesats durant 7 dies, a no ser
que la DF ho autoritzi expressament i establint prèviament una protecció del reg de cura per mitjà d'una capa de sorra o
terra amb dotació no superior als 6 l/m2 , que s'ha de retirar completament mitjançant escombrat abans d'executar
qualsevol unitat d'obra per sobre de la capa tractada.
Si durant els 7 primers dies de la fase de curat es produeixen gelades, la capa estabilitzada s'ha de protegir adequadament
contra les mateixes, segons les instruccions de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
PAVIMENTS DE TOT-U, SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els es creixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
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PAVIMENTS DE TERRA-CIMENT "IN SITU":
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra qualsevol reg de segellat que s'afegeixi per a donar obertura al trànsit.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
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)
F9 - PAVIMENTS
F9E PAVIMENTS DE PANOT+
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9E13204, F9E1X001, F9E13104.
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
- 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, 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 superficials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
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 a
prop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment
ni en els encontres d’aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera
de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
- Replanteig: ± 10 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- 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:
- 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
F9F5X008,F9F5X009,F9F5X010,F9F5X011,F9F5X012,F9F5X013,F9F5X014,F9F5X015,F9F5X016,F9F1X005,F9F1X004,F9F1X006,
F9F1X003,F9F1X008,F9F1X009,F9F15202,F9F5X017,F9F1X010,F9F5X001,F9F5X002.
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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 296

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

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
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons l’especejament definit en la DT.
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Excepte en les zones classificades com d’ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment
ni en els encontres d’aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera
de 15 mm de diàmetre
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 12 mm
- Replanteig: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER:
S'han de respectar els junts propis del suport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació 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.
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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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
F9 - PAVIMENTS
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9G1 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9G1X001.
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
mes 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 fórmula 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
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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
- 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.

Desembre de 2016

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 condicionats 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.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba 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.
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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.
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).
* 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
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9G2 PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9G2X001.
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
mes 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 fórmula 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.
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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
- 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 condicionats 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
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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 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.
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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).
* 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
F9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ
F9GZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9GZX001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tall de paviment de formigó a mb una serra de disc per tal d’obtenir:
- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de junt amb serra de disc:
- Replanteig del junt
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de tenir vores escantonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondària dels junts de retracció: >= 1/3 del gruix del paviment
Toleràncies d'execució:
- Amplària: ± 10%
- Alçària: ± 10%
- Replanteig: ± 1%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, i abans de que comenci a
produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de l'abocament, segons la temperatura exterior).
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de l'entrada de pols.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMACIÓ DE JUNT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
F9 - PAVIMENTS
F9H - PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9H11151, F9H11AE2, F9H11J32.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mescla bituminosa col·locada i compactada.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescla bituminosa en fred, col·locada a la temperatura ambient.
- Mescla bituminosa contínua o discontínua en calent, col·locada a temperatura superior a la de l’ambient.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Estesa de la mescla bituminosa
- Compactació de la mescla bituminosa
- Execució de junts de construcció
- Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de quedar plana, llisa, amb una textura uniforme i sense segregacions.
S'ha d'ajustar a la secció transversal, a la rasant i als perfils previstos.
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui 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 Marshall (NLT-159).
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
La capa acabada ha de complir els mateixos valors de l’Índex de Regularitat Internacional (IRI) que els demanats per la
superfície existent abans d’estendre la capa, especificats anteriorment.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
El gruix de la capa no ha de ser inferior, a cap punt, al 100% del previst a la secció tipus de la DT
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció -tipus.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
El gruix d’una capa no ha de ser inferior al previst per a ella a la secció-tipus.
L’amplària estesa a tots els semiperfils no ha de ser inferior a la teòrica deduïda de la secció-tipus.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa base: >= 80% del gruix teòric
- Gruix de la capa intermitja: >= 90% del gruix teòric.
- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Ha de tenir el menor nombre de junts longitudinals possibles. Aquests han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que
la resta de la capa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix del conjunt: >= 90% del gruix teòric
- Planor de la capa de rodadura: ± 5 mm/3 m
- Planor de les altres capes: ± 8 mm/3 m
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- Nivell de la capa de rodadura: ± 10 mm
- Nivell de les altres capes: ± 15 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
El reg ha d'estar curat i ha de conservar tota la capacitat d'unió amb la mescla. No pot tenir restes de fluïdificants o aigua a la
superfície.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb la major continuïtat possible.
L'estenedora ha d'estar equipada amb dispositiu automàtic d'anivellament.
A les vies sense manteniment de la circulació per a les categories de trànsit T00 a T1 o amb superfí cies 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.
Als demés casos, 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 una junta longitudinal.
La mescla s'ha de col·locar en franges successives mentre la vora de la franja contigua estigui encara calenta , si la mescla es
en calent, i en condicions de ser compactada.
Si l'estesa de la mescla es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de piconatge per a què inclogui,
com a mínim, 15 cm de l'anterior.
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.
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 a un mínim de 15 cm un de l'altra.
La nova mescla s'ha d'estendre contra el junt, s'ha de piconar i allisar amb elements adequats , abans de permetre el pas de
l'equip de piconatge. Els junts transversals de les capes de rodadura s'han de piconar transversalment, disposant els
recolzaments necessaris per al corró.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície, s'han de
corregir segons les instruccions de la DF.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
Els junts han de tenir la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa.
La compactació s'ha de realitzar amb un corró vibratori autopropulsat i de forma contínua. Les possibles irregularitats s'han
de corregir manualment.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT:
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.
S’ha de comprovar la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la mescla bituminosa en
calent. El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o en el seu defecte el Director d’Obra, ha d’ indicar les mesures a
prendre per restablir una regularitat superficial acceptable i, si s’escau, reparar les zones danyades. Els valors a complir han
de ser els següents:
- Per tot-u artificial: Segons taula 510.6 de l’apartat 7.4 de l’article 510 de la norma PG3/75 MOD7
- Per materials tractats amb ciment (sòl-ciment i grava-ciment): Segons la taula 513.8 de l’ apartat 7.4 de l’article 513 de la
norma PG3/75 MOD7
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms de nova construcció: Segons la taula 542.15 de
l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75 MOD7
- Per mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós, en ferms rehabilitats estructuralment: Segons la taula 542.16
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de l’apartat 7.3 de l’article 542 de la norma PG3/75
Sobre aquesta capa s’ha d’executar un reg d’imprimació o un reg d’adherència segons correspongui depenent de la seva
naturalesa.
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.
S’ha de comprovar especialment que transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden
restes d’aigua a la superfície, i també, si ha transcorregut molt de temps des de la seva aplicació, s’ha de comprovar que la
seva capacitat d’unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial, en cas contrari, el Director d’Obra ha
de poder ordenar l’execució d’un reg d’adherència addicional.
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 espessor tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció transversal indicades als
Plànols del Projecte, amb les toleràncies següents:
- Per a capes intermitges, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 10 mm;
- Per a capes de base, la superfície acabada no pot diferir de la teòrica en més de 15 mm.
L’amplada mínima i màxima d’extensió s’ha de definir al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, al seu defecte, pel
Director d’Obra. Si a l’estenedora s’acoblessin peces per augmentar la seva amplada, aquestes hauran de quedar
perfectament alineades amb les originals.
L’alimentació de les estenedores s’ha de fer de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu ompliment
amb un nou camió quan encara quedi una quantitat apreciable de material.
L’estesa de la mescla no s’ ha de fer en cap cas a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació en
servei, es puguin obtenir les densitats prescrites.
La DF ha de poder limitar la velocitat màxima d’estesa en funció dels mitjans de compactació existents.
Les maniobres de parada i arrencada de les estenedores s’ han de fer sincronitzant la velocitat idònia d’arrencament amb la
freqüència de vibració de la regla.
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 en tot el seu espessor. Se li ha d’aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d’adherència, deixant
trencar l’emulsió suficientment. A continuació, s’ha d’escalfar la junta i estendre la següent franja contra ella.
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 l’espessor 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. Tampoc es permet la posta
en obra de MBC. en cas de pluja.
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 següent:
- Per capes d’ espessor igual o superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 98% de la densitat de referència;
- Per capes d’espessor no superior a 6 cm, la densitat no pot ser inferior al 97% de la densitat de referència.
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 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.
Les possibles irregularitats s’han de corregir manualment.
Es poden fer servir compactadores de corrons metàl·lics, estàtics o vibrants, de pneumàtics o mixtes. La composició mínima
de l’equip ha de ser una compactadora vibratòria de corrons metàl·lics o mixt, i una compactadora de pneumàtics.
Tots els tipus de compactadores han de ser autopropulsades, tenir inversors de sentit de la marxa d’acció suau, i estar
dotades de dispositius per la neteja de les seves llantes o pneumàtics durant la compactació i per mantenir-los humits en cas
necessari.
Les compactadores de llantes metàl·liques no han de presentar solcs ni irregularitats en aquestes. Les compactadores
vibratòries han tenir dispositius automàtics per eliminar la vibració, a l’invertir el sentit de la marxa. Les de pneumàtics han
tenir rodes llises, en nombre, mida i configuració tals que permetin el solapament de les marques de les davanteres i les del
darrere, i lones protectores contra el refredament dels pneumàtics.
Les pressions de contacte, estàtiques o dinàmiques, dels diversos tipus de compactadores han de ser aprovades pel Director
d’Obra, i seran les necessàries per aconseguir una compacitat adequada i homogènia de la mescla en tot el seu espessor,
sense produir trencaments de l’àrid, ni enrotllament de la mescla a la temperatura de compactació.
Als llocs inaccessibles pels equips de compactació normals, es faran servir uns alt res de mida i disseny adequats per la labor

Desembre de 2016

que es pretén realitzar i sempre han d’estar autoritzats per la DF.
S’ha de comprovar la composició i forma d’actuació de l’equip de compactació, verificant:
- Que el nombre i tipus de compactadores són els aprovats;
- El funcionament dels dispositius d’humectació, neteja i protecció;
- El llast, pes total i, si s’escau, pressió d’inflat de les compactadores;
- La freqüència i l’amplitud a les compactadores vibratòries;
- El nombre de passades de cada compactadora.
Si la superfície està formada per un paviment heterogeni s’han d’eliminar mitjançant fresat els excessos de lligant i s’han de
segellar les zones massa permeables.
A les capes de rodadura amb mescles bituminoses drenants s’han d’evitar sempre els junts longitudinals.
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
L'estenedora ha d'estar equipada amb un element calefactor per a l’execució del junt longitudinal.
La temperatura de la mescla en el moment de la seva estesa no ha de ser inferior a la de la fórmula de treball.
En cas d'alimentació intermitent, s'ha de comprovar que la temperatura de la mescla que quedi sense estendre, a la tremuja
de l'estenedora i a sota d'aquesta, no sigui inferior a la de la fórmula de treball per a l’inici de la compactació ; en cas contrari
s’ha d’executar una junta transversal.
On resulti impossible, a judici del Director d’Obra, l’ús de mà quines 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 espessor tal que, una vegada compactada, s’ajusti a la rasant i secció
transversal indicades als Plànols del Projecte, amb les toleràncies abans descrites.
Les estenedores han de ser autopropulsades i han d’ estar dotades dels dispositius necessaris per estendre la mescla
bituminosa en calent amb la geometria i producció desitjades i un mínim de precompactació, que en el cas de mescla
contínua ha de ser fixat pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars o, al seu defecte, pel Director de l’Obra i en el cas de
mescla discontínua ha de ser fixat pel Director d’Obra. La capacitat de la tremuja, així com la potència, han de ser adequades
pel tipus de treball a realitzar.
L’estenedora ha d’estar dotada d’un dispositiu automàtic d’anivellació i d’ un element calefactor per l’execució de la junta
longitudinal.
S’ha de comprovar, si s’escau, que els ajusts dels diferents elements de l’estenedora s’ atenen a les toleràncies mecàniques
especificades pel fabricant, i que aquests ajusts no han estat afectats pel desgast o altres causes.
Per les categories de trànsit pesant T00 a T2 o amb superfícies a estendre superiors a 70.000 m2, ha de ser preceptiu
disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de transferència autopropulsat de tipus sitja mòbil, que essencialment
garanteixi l’homogeneització granulomètrica i a més permeti la uniformitat tèrmica i de les característiques superficials.
La compactació ha de començar a la temperatura més alta possible, sense rebassar la màxima prescrita a 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 i la mescla estigui en condicions de ser compactada.
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
Excepte a les mescles drenants, els junts han de ser verticals i han de tenir una capa uniforme i fina de reg d'adherència.
No s'ha d'autoritzar el pas de vehicles i maquinària fins que la mescla no estigui piconada, a la temperatura ambient i amb la
densitat adequada.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
Excepte autorització expresa de la DF, no es permetrà la posada en obra de la mescla quan la temperatura ambient a l’ombra
sigui inferior a 8ºC amb tendència a minvar. Amb vent intens, després de glaçades, especialment sobre taulers de ponts i
estructures, la DF pot augmentar el valor mínim de la temperatura.
També s’han de suspendre els treballs en cas de precipitacions atmosfèriques.
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.
La temperatura mínima de la mescla en la descàrrega des dels elements de transport i a la sortida de la estenedora, no pot
ser inferior a 135ºC.
La capa executada es podrà obrir a la circulació tant aviat com la temperatura de la mateixa arribi als 60ºC. Fins que la capa
no assoleixi la temperatura ambient, s’han d’evitar les aturades brusques i els canvis de sentit del transit.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT O MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant l’amplària de cada capa realment construïda d'acord amb les seccions tipus
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especificades a la DT, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els plànols o el deduït dels assaigs de control, i per
la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot.
MESCLA BITUMINOSA EN FRED:
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions d'irregularitats superiors a les tolerables.
MESCLA BITUMINOSA DISCONTÍNUA EN CALENT:
m2 de superfície, mesurats multiplicant l’amplària senyalada per la capa en la DT per la llargària realment executada.
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 en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o 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)
MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLA BITUMINOSA EN CALENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Abans d’iniciar-se la posta en obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent, s’ha d’executar un tram de prova, per
comprovar la fórmula de treball, la forma d’actuació dels equips d’extensió i compactació i, especialment, el pla de
compactació.
En capa de rodadura, es comprovarà expressament:
- Mesura de la macrotextura superficial mitjançant l’assaig del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1).
- Comprovació de la regularitat superficial i l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa d’aglomerat.
- Inspecció permanent dels processos d’estesa i compactació.
- Inspecció visual de l’aspecte de la mescla a la descàrrega del camió.
- Control de temperatures en el moment de l’estesa (descàrrega del camió) i al acabar el procés de compactació. Control
també de la temperatura ambient abans de començar l’estesa.
- Amb la freqüència que estableixi el Director d’Obra, s’ha de comprovar l’espessor estès, mitjançant un punxó graduat.
- Cada 40 t de mescla:
- Control de la temperatura de la mescla bituminosa
- En mescles drenants i discontinues BBTM B, cada 50 t de mescla:
- Control de la permeabilitat in-situ (NLT 327)
CONTROL D’ EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN MESCLA BITUMINOSA
EN CALENT:
Només s’ha d’acceptar el tram de prova i per tant, s’ha d’iniciar la producció de la mescla bituminosa, quan es compleixin les
condicions establertes referents a compactació, geometria i regularitat superficial de la capa acabada. En altre cas, s’ha de
procedir a la realització de successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o
procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit.
La DF ha de poder acceptar la utilització de mètodes no destructius per a la determinació de densitats, sempre que en
l’execució del tram de prova s’hagi establert una correlació fiable amb l’extracció de testimonis.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES EN CALENT:
Els punts de control més destacables són els següents:
MESCLA CONTINUA:
- Cada 90 t de mescla:
- Gruix i densitat d’una proveta testimoni (UNE-EN 12697-6)
- A cada hectòmetre del perfil auscultat:
- Regularitat superficial mitjançant la determinació de l’índex de regularitat internacional (NLT 330)
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MESCLA DRENANT:
- Cada 90 t de mescla:
- Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) de la capa compactada, amb determinació del gruix, contingut de
buits (UNE-EN 12697-8) i densitat (UNE-EN 12697-6).
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA:
- A cada hectòmetre de perfil auscultat:
- Regularitat superficial mitjançant la determinació de l’índex de regularitat internacional (NLT-330)
MESCLA DISCONTINUA BBTM A:
- Cada 240 t de mescla:
- Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) i determinació de la densitat aparent de la proveta i del gruix de la
capa.
MESCLA DISCONTINUA BBTM B:
- Si el gruix de la capa és igual o superior a 2,5 cm, cada 240 t de mescla:
- Extracció de testimonis (en número no inferior a 5) i determinació del contingut de buits i densitat.
- Si el gruix de la capa és inferior a 2,5 cm:
- Comprovació de la dotació mitja de mescla per divisió de 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
sobre el terreny.
EN CAPA DE RODADURA:
- A tota la longitud del lot:
- Determinació de la resistència al lliscament (NLT 336)
- A cada hectòmetre de perfil auscultat:
- Mesura de la textura superficial mitjançant l'assaig del cercle de sorra (UNE-EN 13036-1).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES EN CALENT:
Els testimonis de la capa de mescla bituminosa s’han d’extraure en número no inferior a 5, en punts repartits al llarg de
l’extensió del lot i situats aleatòriament.
La regularitat superficial s’ha de controlar a partir de les 24 hores de la seva execució i sempre abans de l’estesa de la
següent capa.
S’ha de tenir especial cura en la comprovació de la regularitat superficial amb la regla de 3 m en les zones en que coincideixi
una pendent longitudinal inferior al 2% i una pendent transversal inferior al 2% (zones de transició de peralt), per a
comprovar que no queden zones amb desguàs insuficient.
EN CAPA DE RODADURA:
La resistència al lliscament es controlarà a partir dels 2 mesos de la seva posta en servei.
La macrotextura superficial es mesurarà abans de la posta en servei de la capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MESCLES
BITUMINOSES EN CALENT:
El lot de control definit en el procés d’execució (500 m de calçada, 3.500 m2 de calçada o j ornada diària) s’ha d’acceptar o
rebutjar globalment.
Les condicions d’acceptació són les següents:
MESCLA CONTINUA:
- 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.
- L’espessor mig obtingut no ha de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plànols del Projecte, ni diferir del teòric en més
de les toleràncies abans especificades; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals
que baixin del prescrit en més d’un 10%.Si l’espessor mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, s’ha
de procedir de la següent manera:
- Per capes de base:
- Si l’espessor mig obtingut en una capa de base fos inferior al 80% de l’especificat abans, s’haurà de rebutjar la capa, i
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el Contractista, pel seu compte, haurà 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 l’espessor mig obtingut fos superior al 80% de l’especificat abans, i no existissin problemes d’entollament, s’haurà
de compensar el minvament de la capa amb l’espessor addicional corresponent a la capa superior per compte del
Contractista.
- Per capes intermitges:
- Si l’espessor mig obtingut en una capa intermitja fos inferior al 90% de l’especificat abans, s’haurà de rebutjar la capa,
i el Contractista, pel seu compte, haurà 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 l’espessor mig obtingut fos superior al 90% de l’especificat abans, i no existissin problemes d’entollament, s’haurà
d’acceptar la capa amb una penalització econòmica del 10%.
Les irregularitats superficials que excedeixin les toleràncies especificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície,
hauran de ser corregides segons les instruccions de la DF.
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA:
- Espessor de la capa
L’espessor mig per lot no haurà de ser en cap cas inferior al previst als Plànols del Projecte, i, a més, no més de 2 mostres
podran presentar resultats individuals inferiors al 95% de l’espessor especificat.
Si l’espessor mig obtingut en una capa és inferior a l’especificat anteriorment, es rebutjarà la capa i el Contractista, pel seu
compte, haurà d’aixecar-la mitjançant fressat i reposar-la.
- Regularitat superficial (NLT-330)
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts anteriorment, es demolirà el
lot, es portarà a l’abocador i s’estendrà una nova capa a càrrec del Contractista.
Les irregularitats superficials que excedeixin les tolerà nciesespecificades, i les zones que retinguin aigua sobre la superfície,
hauran de ser corregides segons les instruccions de la DF.
MESCLA DRENANT I DISCONTINUA BBTM B:
- Contingut de buits (UNE-EN 12697-8)
En mescles drenants, la mitja dels buits de la mescla no haurà de diferir en més de 2 punts percentuals respecte els valors
especificats anteriorment; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals que difereixin
dels prescrits en més de 3 punts percentuals.
En mescles discontinues BBTM B, si l’espessor és igual o superior a 2,5 cm, la mitja del percentatge de buits en mescla no
haurà de diferir en més de 2 punts percentuals respecte els valors especificats anteriorment; no mé s de 3 individus de la
mostra assajada podran presentar resultats individuals que difereixin dels prescrits en més de 3 punts percentuals.
Si la mitja dels buits de la mescla difereix dels valors abans especificats, es procedirà de la següent manera:
- Si la mitja dels buits de la mescla difereix en més de 4 punts percentuals, s’aixecarà la capa de mescla bituminosa
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà per compte del Contractista;
- Si la mitja dels buits de la mescla difereix en menys de 4 punts percentuals, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% a
la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
En mescles discontinues BBTM B, si l’espessor és inferior a 2,5 cm, la dotació mitja de mescla obtinguda al lot no podrà ser
inferior a l’especificada anteriorment i a més, no més de 2 mostres podran presentar resultats individuals inferiors al 95% de
la densitat de referència.
Si la dotació mitja de mescla obtinguda és inferior a l’especificada, es procedirà de la següent manera:
-Si la dotació mitja de mescla és inferior al 95% de l’especificada, s’aixecarà la capa de mescla bituminosa corresponent al lot
controlat mitjançant fressat i es reposarà per compte del Contractista;
- Si la dotació mitja de mescla no és inferior al 95% de l’especificada, s’aplicarà una penalització econòmica del 10% a la capa
de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
MESCLA DISCONTINUA BBTM A:
- Densitat
La densitat mitja obtinguda al lot no podrà ser inferior a l’especificada anteriorment i a més, no més de 2 mostres podran
presentar resultats individuals inferiors al 95% de la densitat de referència.
Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior a l‘especificada abans, es procedirà de la següent manera:
- Si la densitat mitja de mescla obtinguda és inferior al 95% de l’especificada, s’aixecarà la capa de mescla bituminosa
corresponent al lot controlat mitjançant fressat i es reposarà per compte del Contractista;
- Si la densitat mitja de mescla obtinguda no és inferior al 95% de l’especificada, s’aplicarà una penalització econmica del
10% a la capa de mescla bituminosa corresponent al lot controlat.
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EN CAPA DE RODADURA:
- Espessor de la capa
L’espessor mig obtingut no haurà de ser inferior al previst a la secció-tipus dels Plànols del Projecte, ni diferir del teòric en
més de les toleràncies abans especificades; no més de 3 individus de la mostra assajada podran presentar resultats
individuals que baixin del prescrit en més d’un 10%.
Si l’espessor mig obtingut en una capa de trànsit fos inferior a l’especificat anteriorment, es rebutjarà la capa, i el
Contractista, pel seu compte, haurà 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 de sobrecàrrega d’estructures.
- Regularitat superficial
Si els resultats de la regularitat superficial de la capa acabada excedeixen els límits establerts anteriorment, 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, s’estendrà una nova capa de mescla bituminosa amb l’espessor que determini el Director d’Obra 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, es corregiran els defectes de regularitat superficial mitjançant fressat a càrrec del Contractista. La localització dels
esmentats defectes es farà 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 acabada en trams uniformes i continus, amb longituds superiors a 2 km,
milloren els límits establerts anteriorment, i compleixen els valors de les taules següents, segons correspongui, es podrà
incrementar l'abonament de mescla bituminosa.
- Per ferms de nova construcció: PG 3/75 MOD 7 Taula 543.18a
- Per ferms rehabilitats estructuralment: PG 3/75 MOD 7 Taula 543.18b
- Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1)
El resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial no haurà de resultar inferior al valor previst
anteriorment. No més d’un individu de la mostra assajada podrà 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 superior al 90% del valor previst,
s’aplicarà una penalització econòmica del 10%;
- Si el resultat mig de l’assaig de la mesura de la macrotextura superficial resulta inferior al 90% del valor previst, es
demolirà el lot, es portarà a l’abocador i es reposarà la capa a càrrec del Contractista.
- Resistència al lliscament (NLT 336)
El resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament no haurà de ser en cap cas inferior al valor previs t
anteriorment. No més d’un 5% de la longitud total mesurada de cada lot, podrà 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 superior al 95% del valor previst,
s’aplicarà una penalització econòmica del 10%;
- Si el resultat mig de l’assaig de determinació de la resistència al lliscament resulta inferior al 95% del valor previst, es
demolirà el lot, es portarà a l’ abocador i es reposarà la capa a càrrec del Contractista.
F9 F9J -

PAVIMENTS
REGS SENSE GRANULATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9J12X40, F9J13J40.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Regs amb lligant de quitrà, emulsió bituminosa o betum asfàltic o reg de cu a del formigó amb producte filmogen.
S'han considerat els següents regs amb lligants hidrocarbonats:
- Reg d'imprimació
- Reg d'adherència
- Reg de penetració
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- Reg de cura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el reg d'imprimació o de penetració:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
En el reg d'adherència:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
En el reg de cura:
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del lligant bituminós
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura
Reg amb producte filmogen.
- Preparació de la superfície existent
- Aplicació del producte filmogen de cura
CONDICIONS GENERALS:
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada sense lligant.
S'ha d'evitar la duplicació de la dotació als junts de treball transversals.
Quan el reg s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada en la unió de dues franges.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
El granulat de cobertura, en el seu cas, ha de tenir una distribució uniforme.
La dotació de la capa de granulat de cobertura, ha de ser la necessària per tal d’absorbir l’excés de lligant o per tal de garantir
la protecció del reg del trànsit d’obra.
La dosificació d’emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum tipus ECI ha de ser de 1200 g/m2 a calçades i vorals.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.
La superfície per regar ha de ser neta i sense material engrunat.
S'han de protegir els elements constructius o accessoris de l'entorn, per tal que quedin nets una vegada aplicat el reg.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT. Ha de complir les condicions especificades
per la unitat d'obra corresponent i no ha d’estar estovada per un excés d'humitat.
Es prepararà un tram de prova per a comprovar les dotacions previstes de lligant, la necessitat d’àrid de cobertura i dotació
corresponent i l’adequació dels mitjans previstos en l’execució. Es comprovaran les característiques de l’equip, especialment
la seva capacitat per aplicar la dotació de lligat fixada a la temperatura prescrita, i la uniformitat de repartiment, tant
transversal com longitudinal. Es determinarà la pressió en el indicador de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat de
marxa més apropiades, i com a dada orientativa, el nombre de passades del equip de compactació.
L'equip d'aplicació ha d'anar sobre pneumàtics i ha de ser capaç de distribuir la dotació de producte a la temperatura
especificada.
El dispositiu regulador ha de proporcionar una uniformitat transversal suficient.
En punts inaccessibles o on ho determini la DF, es pot completar l’aplicació manualment amb un equip portàtil.
L’estesa del granulat del cobertura, en el seu cas, s’ha de fer, sempre que sigui possible, mecànicament.
El procés d’estesa del granulat, ha d’evitar la circulació sobre les capes de reg no tractades.
REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
S'ha d'humitejar la superfície abans de l'aplicació del reg.
Es pot dividir la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la DF ho considera necessari.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138):
- Betum fluïdificat: 20-100 s Saybolt Furol
- Emulsió bituminosa: 5-20 s Saybolt Furol
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
S’ha de prohibir l’acció de tot tipus de trànsit, preferentment, durant les 24 h següents a l’aplicació del lligant, i 4h en cas de
estesa de l’àrid.
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Si durant aquest període ha de circular tràfic, s’ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a
velocitat <= 40 km/h.
L’estesa de l’àrid de cobertura es realitzarà, a judici de la DF, quan s’ hagi de fer circular trànsit per sobre del reg, o quan
s’observi que hagi quedat part sense absorbir passades 24h de la estesa del lligant. La seva dosificació serà la mínima
necessària per a absorbir l’excés de lligant o per a garantir la durada del reg sota l’acció del trànsit.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
L’àrid a utilitzar en regs d’imprimació, si és el cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueix o mescla d’ambdós
materials, exempt de pols, brutícia, argila o altres substàncies estranyes. Complirà, a més, les següents condicions:
- Plasticitat (NLT-105 i NLT-106): Nul·la
- Coeficient de neteja (NLT-172): <= 2
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): >= 40
- % material que passa pel tamís 4 UNE (UNE-EN 933-2): 100 %
En el moment de l’estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
REG D'ADHERÈNCIA:
La seva aplicació ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.
Si el reg s'ha d'estendre sobre un paviment bituminós existent , s'han d'eliminar els excessos de betum i s'han de reparar els
desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses.
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
S'ha de prohibir el trànsit fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.
REG DE CURA AMB LLIGANT HIDROCARBONAT:
Temperatura d’aplicació (viscositat NLT 138): 10-40 s Saybolt Furol
L’estesa de l’àrid de cobertura, si és el cas, es realitzarà, a judici de la DF, quan s’hagi de fer circular trànsit per sobre del reg.
L’estesa es realitzarà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació aprovada per la DF.
En el moment de l’estesa, si és el cas, el granulat no pot contenir més d’un 4 % d’aigua lliure.
Dotació del granulat de cobertura: <= 6 l/m2, >= 4 l/m2
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:
La superfície per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades a la DT Ha de complir les condicions especificades per
la unitat d'obra corresponent.
S'ha de mantenir humida la superfície a tractar.
No ha de circular trànsit durant els 3 dies següents a l'execució del reg.
Si durant aquest període ha de circular trànsit, s'ha d’estendre un granulat de cobertura i els vehicles han de circular a
velocitat <= 30 km/h.
La dosificació del granulat de cobertura ha de ser de 4 l/m2 i ha de tenir un diàmetre màxim de 4,76 mm.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ:
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.
DOTACIÓ EN KG/M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
No són d'abonament els excessos laterals.
REG DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN, REG D'IMPRIMACIÓ O DE PENETRACIÓ:
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit.
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)
REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’ execució.
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ estendre el reg i observació de l’efecte de pas de un camió carregat.
- Control de la temperatura ambient i la d’aplicació del lligant.
- Vigilar la pressió de la bomba d’impulsió del lligant i la velocitat del equip de reg.
- Comprovar, amb cinta mètrica, l’ample del reg cada 50 m.
- Control de la dosificació realment estesa, mitjançant el pesat de safates metàl·liques o bandes de paper col·locades sobre la
superfície sense tractar prèviament a l’estesa del lligant i l’àrid si és el cas. El nombre de determinacions l’establirà la DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN REG AMB LLIGANTS HIDROCARBONATS:
Cal complir estrictament les limitacions de temperatura i temps marcats.
Es mantindran el més uniformement possible, durant el reg, la pressió de la bomba d’ impulsió i la velocitat del equip,
ajustant-se a les deduïdes del tram de prova.
Els amples mesurats seran sempre els indicats en els plànols amb les toleràncies indicades en el plec.
La dotació mitjana, tan del lligant residual com en el seu cas dels àrids no podrà diferir de la prevista en mes d’un 15%. I no
mes de un individu de la mostra podrà excedir els límits fixats.
L’equip de reg haurà de ser capaç de distribuir el lligant amb variacions, respecte a la mitjana, no més grans del 15%
transversalment i del 10% longitudinalment.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FB1 - BARANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FB12X001, FB12X002, FB12X003, FB1X004.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, col·locades en la seva posició
definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui
l'esmentada variació d'alçada.
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a
1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser
de:
- Categoria d’ús C5: 3 kN/m
- Categories d’ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d’ús comercial o d’ús pública
concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància
de 50 mm com a màxim de la línia d’inclinació de l’escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
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- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb
fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, han d e
mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució
fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distà ncia que hi hagi
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad de utilización DB-SU.
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d’un 10% dels punts on es
situaran els elements d’ancoratge.
- Inspecció visual de l’estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport
sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l’inspecció visual i per tant, en
l’experiència de l’inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 306

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBA1G110, FBA22511, FBA22411, FBA3X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal.
S'han considerat les marques següents:
- Marques longitudinals
- Marques transversals
- Marques superficials
- Pintat de banda contí nua sonora
S'han considerat els tipus de marques següents:
- Reflectants
- No reflectants
S'han considerat els llocs d'aplicació següents:
- Vials públics
- Vials privats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja i condicionament del paviment
- Aplicació de la pintura
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge
CONDICIONS GENERALS:
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT.
Han de tenir les vores netes i ben perfilades.
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera.
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103.
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436.
Dosificació de pintura: 720 g/m2
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12%
MARQUES REFLECTANTS:
Dosificació de microesferes de vidre: 480 g/m2
CARRETERES:
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1): 1,7
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1): >= 0,45
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- 30 dies: >= 300 mcd/lx m2
- 180 dies: >= 200 mcd/lx m2
- 730 dies: >= 100 mcd/lx m2
- Color groc: >= 150 mcd/lx m2
Factor de luminància (UNE_EN 1436):
- Color blanc:
- Sobre paviment bituminós: >= 0,30
- Sobre paviment de formigó: >= 0,40
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- Color groc: >= 0,20
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La banda sonora ha d’estar formada per un mosaic de peces pintades sobre el paviment, totes de la mateixa mida, amb la
separació suficient per tal que facin soroll en ser trepitjades per les rodes del vehicle.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES:
No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el s
eu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” I “SENTIT
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades.
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació.
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i
anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, com a mínim, dels
següents elements:
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació.
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera.
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents
elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”.
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305).
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb
fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o
mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada
mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h.
Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament seca.
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines.
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per a
donar-li el grau d'adherència suficient.
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al curat del formigó.
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material del mateix tipus que
el paviment existent.
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Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat per la DF.
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat.
BANDA CONTÍ NUA SONORA:
La formació del mosaic pintat sobre el paviment de la banda sonora, s’ha de realitzar amb la maquinària i les eines
adequades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS:
m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar.
MARQUES SUPERFICIALS:
m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al conjunt de la marca
pintada.
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de carreteras.
* UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la
calzada.
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passar la mà quina espaiades 40 m, en sentit transversal. S’hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
La unitat d’obra s’ha d’executar d’ acord a les condicions indicades al plec. El contractista haurà de corregir els defectes
observats.
Els assaigs d’identificació dels materials han de complir les indicacions del plec, amb les toleràncies indicades a la norma UNE
135200-2.
Les dotacions d’aplicació mitjanes dels materials, obtingudes a partir de les là mines metàl·liques, han de complir les
especificacions de projecte i/o del plec de condicions tècniques particulars. La dispersió dels valors obtinguts, expressada en
funció del coeficient de variació, ha de ser inferior al 10 %.
Es rebutjaran, i per tant, hauran de ser reposades totes les marques vials avaluades que presentin, en qualsevol dels
períodes de 30, 180 i 730 dies exigits com a garantia, valors inferiors als especificats.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
- Assaigs de la marca vial en servei. Es realitzaran les següents determinacions mitjançant un sistema d’avaluació dinàmic “in
situ”:
- Obtenció del coeficient de retrorreflexió de la marca vial (UNE-EN 1436), als 30, 180 i 730 dies de la seva aplicació.
- Es requereixen els següents assaigs:
- Resistència al lliscament (UNE-EN 1436)
- Grau deteriorament
- Evolució del factor de luminància (UNE 48073-2)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

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.

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras.

FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
FBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL
FBB1 SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s’ha d’ aplicar la pintura, condicions de neteja, compatibilitat de pintures en
cas de repintat, etc...
- Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les senyalitzacions auxiliars.
- Replanteig dels punts on s’ha de pintar.
- Control diari de la relació entre pintura consumida i superfície pintada.
- Cada 1500 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de la dosificació de pintura i microesferes
(UNE 135274), sobre, com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura obtinguda directament de la pistola.
- 3 xapes metàl·liques de 30x15x0,2 cm, que s’hauran de disposar transversalment a la línia on ha de passar la màquina
espaiades 40 m com a mínim. S’ hauran de deixar eixugar 30 min. abans de recollir-les.
- Cada 1000 m de marques vials o al menys amb freqüència diària, comprovació de:
- Dosificació de pintura i microesferes en xapes (UNE 135274)
- Retrorreflexió in-situ (UNE-EN 1436)
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a la UNE-EN 1436 i en les respectives normes de procediment de
cada assaig.
Durant l’aplicació de la pintura s’ obtindran mostres per a fer assaigs, davant de la DF. Aquestes mostres seran com a mínim:
- 2 mostres de 2 l de pintura directament de la pistola per lot d'acceptació.
- 10-12 xapes metàl·liques per lot d’acceptació. Aquestes xapes de 30x15x0,2 cm s’hauran de disposar a la línia on ha de

FBB11111, FBB11241, FBB12351.
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:
- Plaques amb senyals de perill, preceptives i de regulació
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 de 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°
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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 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 135 312 i UNE 135314.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE
RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de
Carreteras.
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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:
- Plaques amb senyals d'informació
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 de 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 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.

VIALS PRIVATS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

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 135 312 i UNE 135314.

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
FBB2 SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB21201, FBB2X001.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE
RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de
Carreteras.
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.
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- 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
FBB3 PLAQUES COMPLEMENTÀRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FBB32420.
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:
- Plaques complementàries dels senyals, fixades al senyal principal
- Caixetins de ruta
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 de 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 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 135 312 i UNE 135314.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLAQUES AMB SENYALS DE PERILL, PRECEPTIVES, DE REGULACIÓ, D'INFORMACIÓ I COMPLEMENTÀRIES, I CAIXETINS DE
RUTA:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VIALS PÚBLICS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, Señalización Vertical, de la Instrucción de
Carreteras.
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 colorimè triques (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
FBBZ2320.
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
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- 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 de 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 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 corredera 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
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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 la 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 per
a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 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.

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 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.

FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5H CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor i reixa de fosa o d’acer, 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

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5HX001, FD5HX002, FD5HX003.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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- 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
FD5JX002, FD5JX001, FD5JX003.
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
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- 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.
Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck
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.
Resistència característica estimada del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
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:
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 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 inferior a 1,5 m, 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 superfícies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
EMBORNALS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
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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 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5K CAIXES PER A INTERCEPTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5KX002, FD5KX001.
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.
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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:
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 superfícies que l'han de rebre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
INTERCEPTORS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* 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
FDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDB17660.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre.
S'han considerat els tipus següents:
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya.
- Soleres de formigó amb armadura lleugera
- Solera de llambordins, col·locats sobre un llit de formigó.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Solera de llambordins:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de base
- Cura del formigó
- Col·locació dels llambordins de la solera
- Col·locació de la beurada
Solera de formigó:
- Comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas
- Cura del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de quedar plana.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a
la massa.
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
SOLERA DE FORMIGÓ:
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó , s'ha de formar una mitja canya entre les boques
d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les
banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub.
Amplària de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub
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)
- Planor: ± 10 mm/m
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les especificades 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 perjudicials.
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces han de quedar col·locades en filades rectes i a trencajunt. Han de quedar ben assentades i encaixades
horitzontalment sobre el llit de formigó.
Els junts entre peces han de tenir el mínim gruix. Han de quedar plens de beurada de ciment.
Gruix dels junts entre les peces: <= 0,8 cm
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: + 2%, - 1%
- Gruix del llit de formigó: - 5%
- Nivell de la solera: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
SOLERE S DE FORMIGÓ AMB ARMADURA LLEUGERA:
El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.
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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 la EHE-08
SOLERA DE LLAMBORDINS:
Les peces per col·locar han d'estar netes. S'han d'assentar manualment i ajustar a truc de maceta a sobre del formigó fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament.
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
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDD1A099, FDDZX002, FDDZ3179, FDDZS005.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements complementaris.
S’ han considerat els materials següents per a les parets del pou:
- Maons calats o maons massissos agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment,
esquerdejat exterior
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents.
- Bastiment i tapa
- Graó d'acer galvanitzat
- Graó de ferro colat
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Parets:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col/locació de les peces agafades amb morter
- Acabat de les parets, en el seu cas
- Comprovació de l'estanquitat del pou
En el bastiment i tapa:
- Comprovació de la superfície de recolzament
- Col·locació del morter d'anivellament
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter
En el graó:
- Comprovació i preparació dels punts d'encastament
- Col·locació dels graons amb morter
PARET PER A POU:
El pou ha de ser estable i resistent.
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han d'anar reduïnt les dimensions
del pou fins arribar a les de la tapa.
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el paviment.
La superfície interior ha de ser llisa i estanca.
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció.
Toleràncies d'execució:
- Secció interior del pou: ± 50 mm
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- Aplomat total: ± 10 mm
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades a sobre d'un element
resistent.
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAÓ:
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la paret, i acabat amb un
lliscat de pasta de ciment pòrtland.
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós.
Gruix dels junts: <= 1,5 cm
Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR:
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a la paret.
Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm
BASTIMENT I TAPA:
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
GRAÓ:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou.
Han d’estar alineats verticalment.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la superfície i el primer graó: 25 cm
Distància vertical entre l'últim graó i la solera: 50 cm
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill):
- Deformació sota càrrega: ≤ 5 mm
- Deformació remanent: ≤ 1 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: ≥ 3,5 kN
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble):
- Deformació sota càrrega: ≤ 10 mm
- Deformació remanent: ≤ 2 mm
- Resistència a la tracció horitzontal: ≥ 3,5 kN
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
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- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
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.
PARET PER A POU:
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
PARET DE MAÓ:
Els maons per 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.
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS COMPLEMENTARIS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
PARET PER A POU:
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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 D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), sempre que es canviï de
procedència.
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons col·locats.
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
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de totes les peces col·locades
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.
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FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG2 CANALITZACIONS AMB TUBS DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDG2X003, FDG213A7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una
rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)
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REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDG3 - CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDG3X023, FDG3X022, FDG3X002, FDG3X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una
rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
Resistència característica estimada del formigó (Fest): >= 0,9 Fck
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió)

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s’iniciï el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 2°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s’iniciï el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
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.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
FDGZ MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FDGZU010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament i col·locació d’una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d’amplària, col·locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície on s’ha d’estendre la banda
- Col·locació de la banda
CONDICIONS GENERALS:
Ha d’estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d’instal·lació, d’acord amb les instruccions i normativa
de la companyia titular del servei.
Cavalcaments: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 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 dels treballs previst per la DF
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
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.
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.
La banda s’ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s’hagi comprovat el nivell.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.
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
m de llargària executat segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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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
FDK254F3, FDK2X001, FDK20013, FDK2X002, FDK2A4F3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pericó de paret de formigó per a registre de canalització de serveis.
S'han considerat els tipus següents:
- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra.
- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabricat (si és el cas), sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat “ 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 de la solera
- Col·locació del pericó sobre la solera
- Formació de forats per a connexionat dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Col·locació de la tapa, en el seu cas
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 FABRICAT “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
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
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
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.
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PERICÓ FABRICAT “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.
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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.

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

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

* 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.

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.
FF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
FFB TUBS DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FFB29355, FFB28355, FFB27355, FFB26355, FFB24355.

FDKZH8B4, FDKZX001, FDKZX003, FDKZ3179.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la col·locació d’ accessoris en
canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al fons de la rasa.
S'han considerat els tipus de material següents:
- Polietilè extruït de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura de servei fins a 40 °C
S’ han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants,
instal·lacions d'hidrants, etc.).
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció,
etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals, equilibrats i amb
predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.)
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
- Replanteig de la conducció
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de la canonada
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de
dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es
considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions
apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
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Ha d’ estar feta la prova de pressió.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris normalitzats. Les
unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió
definit per a la canalització.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura:
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│
│
Polietilè
│
Polietilè
│
│
│ densitat alta │ densitat baixa i mitjana │
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│
│
A 0°C
│ <= 50 x Dn
│
<= 40 x Dn
│
│
A 20°C
│ <= 20 x Dn
│
<= 15 x Dn
│
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si l'abraçadora del suport és
metàl·lica , entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de direcció, ramals, trams llargs, etc.),
permetin al tub efectuar els moviments axials de dilatació.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
- Tub polietilè densitat baixa:
┌─────────────────────────────────────┐
│ DN │
Trams
│
Trams
│
│ (mm) │
verticals │ horitzontals │
│
│
(mm)
│
(mm)
│
│──────│──────────────│───────────────│
│ 16 │
310
│
240
│
│ 20 │
390
│
300
│
│ 25 │
490
│
375
│
│ 32 │
630
│
480
│
│ 40 │
730
│
570
│
│ 50 │
820
│
630
│
│ 63 │
910
│
700
│
└─────────────────────────────────────┘

COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi ha d’haver un
reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.
Gruix del llit de sorra:
- Polietilè extruït: >= 5 cm
- Polietilè reticulat: >= 10 cm
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat):
- Polietilè extruït: >= 60 cm
- Polietilè reticulat: >= 50 cm
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions degudes a canvis
de temperatura.
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars (corbes, reduccions, etc.),
han d'estar ancorades a daus massissos de formigó.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a
les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de
condicions.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Desembre de 2016

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i
l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel fabricant del tub,
abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar les brosses.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentarla.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freà tic de la rasa
corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la
provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu
assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest
reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i
d'estanquitat segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de forma que els junts de les
canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
COL·LOCACIÓ SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels
mateixos.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’ obra segons el traçat previst.
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant:
- Suportació
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments
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- Distància a altres elements i conduccions.
- Realització de proves d’estanquitat i resistència mecànica
- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot es menar sense canviar materials, s’ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb el que determini la
DF.
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG1 - CAIXES I ARMARIS
FG1A ARMARIS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FG1A0639.
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
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
FG2 - TUBS I CANALS
FG23 TUBS RÍGIDS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris
d’unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del
tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de
tubos rígidos.
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

FG23X001.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i muntat superficialment.
S’han contemplat els següents tipus de tubs:
- Tubs d’acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Preparació dels extrems dels tubs i corbat
- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i accessoris
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s’han de fer amb maniguets llisos.
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb màquines de corbar tubs, sense
que es produeixin canvis sensibles a la secció.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 50 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3

FHM1X013, FHM1X015, FHM3X002, FHM3X003, FHM3X004.
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 troncocònica, 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 llargària, 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

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

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat:
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Llum simètric amb difusor, amb bastidor metàl·lic o sense, amb cúpula reflectora o sense, amb allotjament per a equip o
sense, amb làmpada 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.

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 recomanada 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
FHN8 - LLUMS SIMÈTRICS PER A EXTERIORS, AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA I HALOGENURS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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 elèctrica (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.
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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 diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
En cas d’incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d’acord amb el que determini la DF.
FH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS
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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 de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d’entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la
connexió elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum.
S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entrada dels cables i l'accés per a la manipulació i la neteja del difusor.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
- Verticalitat: <= 10 mm
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm

FHQ3X001, FHQ3X002.

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
Ha de quedar recolzat 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.
Ha de quedar a la rasant prevista.
La part superior del llum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i mantenir el seu pendent.

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

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.
S'han considerat els elements següents:
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de mercuri
de fins a 2000 W.
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, per a làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de fins a 1000 W.
- Projector de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a equip, per a làmpada de vapor de sodi a pressió baixa de fins
a 180 W
- Projector de forma circular, tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W
- Projector de forma rectangular o circular, tancat, amb allotjament per a equip o sense, amb làmpada d'halogenurs
metàl·lics de fins a 2000 W
- Projector de forma rectangular, tancat, per a làmpada de quars-iode de fins a 1500 W.
- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de xenó.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Acoblada al suport mitjançant brides
- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns
- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns
- Projectors lineals muntats sobre suports
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

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 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.
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la caixa de suport.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb els dits, en cas de contacte,
o si s'embruten, s'hauran de netejar amb un drap que no es desfili, i amb un producte dissolvent capaç de retirar la brutícia.
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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

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.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
No s’inclouen els ajuts del ram de paleta.
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.
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UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público.
UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes
tubulares). Prescripciones de funcionamiento.
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI:
UNE-EN 60188:2002 Lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Requisitos de funcionamiento
UNE-EN 62035:2000 Lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). Requisitos de seguridad.
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA:
UNE-EN 60192:2004 Lámparas de vapor de sodio a baja presión. Requisitos de funcionamiento.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 2: Luminarias empotradas.
FJ EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REGS
FJS1 BOQUES DE REG
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJS1U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de subministrament i distribució d’aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg o localització puntual
d’aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d’obertura.
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament de la boca
- Neteja de rosques i d’interior de tubs
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
- Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment.
La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Record Barcelona
En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.
Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal.
La xarxa en la que s’instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes degoteig, aspersió i difusió.
La pressió de prova segons pressió nominal:
+---------------------------------------------+
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦
¦-----------------------¦---------------------¦
¦
10
¦
>= 15
¦
+---------------------------------------------+

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF.
S’ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la boca, s’han de netejar l’interior dels tubs i els punts d’unió.
Les boques de reg no han d’estar separades entre elles més de 50 m de distància.
S’ubicaran fora de les zones verdes i el més a prop possible d’aquestes.
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FJ EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REGS
FJS2 ASPERSORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FJS22211.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements de distribució d'aigua en forma de pluja en zones enjardinades, equipats amb un o varis broquets de sortida, que
giren al voltant del seu eix gràcies a la força que transmet la pressió de l'aigua.
S'han considerat els següents tipus:
- Aspersor emergent de turbina amb vàlvula anti-drenatge
- Aspersor emergent de turbina d'impacte amb vàlvula anti-drenatge
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja del tub de connexió a la xarxa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Fixació amb morter de ciment
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició de l’element, ha de ser l'especificada en la DT o en el seu defecte, la indicada per la DF.
La fixació amb morter ha de quedar sòlidament executada de manera que no es pugui moure.
El morter ha de poder quedar recobert en la seva totalitat per terra vegetal, sorra, gespa, etc.
La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua, ha de quedar amagada dintre de la carcassa i enrasada amb el paviment,
mentre l'element connectat a la xarxa no rebi aigua a la pressió mínima de treball.
Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.
L’aparell s'ha de deixar connectat a la xarxa en condicions de funcionament.
L’aparell ha de cobrir la zona de reg a la que està destinat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Els aparells es col·locaran amb morter de ciment fins a 2/3 de l'alçària de la carcassa, permetent el desmuntatge del
mecanisme del seu interior.
L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip o bé amb sistemes aprovats
pel fabricant.
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja.
Una vegada col·locats els elements, es senyalitzaran 24 h per garantir la seva fixació
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
cables elèctrics, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada a l’obra segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Unitat de quantitat instal·lada a l’obra segons les especificacions de la DT.

FJ EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PISCINES
FJS EQUIPS PER A REGS
FJS5 GOTEJADORS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

No hi ha normativa de compliment obligatori.

FJS5A761, FJS51762, FJS51761.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Plec de Condicions Tècniques Particulars
Pàgina 323

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades soterrades, per configurar
sistemes de reg localitzat.
S'han considerat els següents tipus:
- Comptagotes integrats
- Comtagotes insertats (interlinea, autocompensants, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels emissors en el tub, en el seu cas
- Col·locació del tub en la rasa
- Preparació de les unions
- Connexionat a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada per la DF.
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en pericó registrable:
reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas.
Els emissors seran autonetejables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts.
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el terreny.
L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió.
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar.
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal
aixamfranar l'aresta exterior.
Per fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
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.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces especials per col·locar.
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- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Recobriment de protecció de la part soterrada
Hidrants de columna humida:
- Fixació de la columna a la base.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
Hidrants soterrats en pericó:
- Fixació del conjunt al fons del pericó.
- Connexió a la xarxa d'alimentació.
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: ± 30 mm
- Aplomat: <= 5 mm
HIDRANTS DE COLUMNA SECA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
Només ha de sobresortir del paviment el cos superior.
La part soterrada ha de quedar protegida de la corrosió amb pintures, cintes asfàltiques, etc., que han de complir les
condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
El maniguet de ruptura de l'eix d'accionament de la vàlvula de tancament, ha de quedar dins de l'element intermedi.
El reblert immediat a la boca de buidatge cal que sigui porós, per a permetre l'absorció de l'aigua evacuada.
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA:
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base.
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ:
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del pericó,
que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra.
La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació.
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

*UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requisitos y métodos de ensayo.
*UNE 68076:1989 Equipos para riego. Sistemas de Tuberías-Emisoras. Características generales y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
FM2 - INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDI

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.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FM212118.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Hidrant.
S'han considerat els tipus següents:
- De columna seca
- De columna humida
- Soterrat en pericó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Hidrants de columna seca:
- Fixació de la columna a la base

FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN1 - VÀLVULES DE COMPORTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN119324, FN11A324, FN118324.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions
- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueïtat
- Connexió de la vàlvula als tubs
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El volant de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del volant amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament
del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de
les brides.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat.
Les vàlvules han de ser accessibles.
La vàlvula ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar.
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament
l'eix d'accionament del sistema de tancament.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Abans de fer la unió del tub amb la vàlvula, cal que el tub s'hagi tallat perpendicularment a l'eix i havent eliminat les rebaves.
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exterior aixamfranada.
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les
parets.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses i els gasos
destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de
dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentarla.

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN3 - VÀLVULES D'ESFERA
FN33 VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ENCOLADES

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

FN3383S7, FN3373S7, FN3363S7, FN3343S7.

FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ
FN74 VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Vàlvules d'esfera manuals muntades superficialment en canalitzacions de PVC a pressió per a instal·lacions de distribució i
transport de fluids.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la vàlvula en la conducció
- Col·locació del la vàlvula en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Neteja de l'element

FN749324.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió a la xarxa de la vàlvula
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del sistema d'accionament i regulació a la part inferior.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.
El sistema de regulació de la pressió diferencial ha de ser accessible.
Les connexions han de ser estanques a les pressions de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament
del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions.
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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Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament
del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomé s s'han de treure en el moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FNE - FILTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FNER1551, FNER1451, FNER1351.

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

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

FN - VÀLVULES, FILTRES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ
FN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ
FN81 VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES

Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia
- Prova de servei

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FN81A324.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Les parts del filtre que s’ hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el desmuntatge i manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d’estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats
per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé , amb junts
expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S’ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s’han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l’ obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de carrils,
tubs, cables, etc.

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació de la font s'ha de netejar l'interior dels tubs.
La llargària dels conductes de connexió han de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

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

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ4 - PILONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FQ - MOBILIARI URBÀ
FQ3 - FONTS
FQ31 FONTS PER A EXTERIORS

FQ42X002.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Fites o pilones de delimitació ancorades al terra amb morter de ciment.
S'han considerat els següents tipus:
- Fita metàl·lica formada per tub d’acer.
- Fita de fosa
- Pilona esfèrica de formigó
- Pilona troncocònica de formigó
- Pilona de formigó amb forma especial
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat o encofrat del dau
- Col·locació de l’ element o del seu suport en el seu cas i apuntalament
- Amorterat o formigonat del dau
- Retirada de l'apuntalament provisional

FQ31X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de font exterior cilíndrica, metàl·lica, amb aixeta temporitzada i reixeta de desguàs, col·locada ancorada a dau de
formigó.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Formigonament del dau d'ancoratge
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element i accessoris
- Ancoratge de la font
- Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua
- Fixació de l'aparell
- Fixació de la reixeta
- 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.
Ha de quedar anivellada.
Ha de quedar ben fixada al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb el tub d'alimentació.
L’aparell ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.
Ha d’estar feta la prova d’instal·lació.
Un cop col·locada la font no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm

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

CONDICIONS GENERALS:
L’element ha de restar aplomat, a la posició indicada a la DT.
Ha de sobresortir de la cota de paviment acabat, l’alçada especificada la DT o la que li sigui pròpia segons el seu disseny.
L'ancoratge de l’element ha de ser suficient per resistir una empenta de 1 kN aplicats al centre de gravetat del mateix.
Les perforacions de l’ element han de restar a la posició correcta.
L’element restarà col·locat sense cap tipus de defecte de fabricació o dany produït durant el procés de l’obra ( bonys,
ratlladures, cops, etc.)
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 3 cm
- Alçària: + 2 cm
- Verticalitat: ± 1°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la DF.
La mà quina perforadora o taladradora, en el seu cas, no ha de produir danys ni deformacions a la base de suport o al
paviment.
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El forat on es col·loqui l’element ha d’estar humitejat i net de pols o altres objectes que es puguin haver caigut dintre.
Una vegada col·locat l’element, no es pot rectificar la seva posició si no é s traient-lo i tornant a repetir el procés.
No es pot treballar amb pluja, ni amb temperatures inferiors a 5°C.
El formigó o el morter, s'ha de col·locar abans que comenci el seu adormiment.
L’element s’apuntalarà durant 24 h per evitar moviments i així quedi garantida la posició desitjada.
Els elements col·locats es senyalitzaran de manera que sigui visible la seva recent posta en obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l’ obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts al transport
- Replanteig 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
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR2B ACABAT DEL TERRENY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR2B1101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Anivellament i repassada del terreny
- Rasclada
- Compactació
S'han considerat els mitjans següents:
- Mitjans manuals
- Motocultor
- Corró manual
- Minicarregadora
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En l'anivellament i repassada del terreny:
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Anivellament i repassada definitius del terreny
En la rasclada:
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Rasclada del terreny

Desembre de 2016

En la compactació:
- Comprovació i preparació de la superfície existent
- Compactació superficial del terreny
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. No han de restar bosses
còncaves.
La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la D.T.
Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial compactada.
ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY:
Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial indicats a la D.T.
No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si l'acabat és per gespa i 3 cm per
altres acabats.
MITJANS MANUALS:
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Pendent mínim: ± 1%
MITJANS MECÀNICS:
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 20 mm
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Pendent mínim: ± 1%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els treballs d'anivellament general i
condicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades a la D.T.
La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de realitzar qualsevol tractament superficial o
d'adobat.
COMPACTACIÓ:
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquets consecutius sigui <= 1 mm.
Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans de continuar.
El nombre de passades ha de ser el que determini la D.F.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MITJANS MANUALS O MOTOCULTOR O CORRÓ MANUAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
TRACTOR O MINICARREGADORA:
ha de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FR - JARDINERIA
FR2 - CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL
FR2G EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR2G3A81, FR2G1111.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació per a plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat els tipus següents:
- Clot
- Rasa
S'han considerat els aprofitaments de les terres següents:
- Càrrega sobre camió
- Escampada al costat de l'excavació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Amb càrrega de terres:
- Replanteig dels clots o rases per excavar
- Extracció de les terres
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió
Amb escampada de terres:
- Replanteig dels clots o rases per excavar
- Extracció de les terres
- Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases excavades
CONDICIONS GENERALS:
L'excavació ha de quedar a la situació prevista.
Les parets de l'excavació han de ser estables.
Toleràncies d'execució:
- Volum: ± 10%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de drenatge perquè la terra tingui la
permeabilitat adequada.
L'excavació s'ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a facilitar l'aireig del terra.
En cas d'imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s'han d'aturar els treballs i avisar a la DF.
Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions indicades a la DT, o en el seu defecte per les que digui la DF.
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu.
Quan l'excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s'han de separar en dues parts: per una banda
la superficial i per l'altre la profunda.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLOT:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
RASA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
FR - JARDINERIA
FR3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
FR3P APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR3PX001, FR3P2212, FR3P2311.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
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S'han considerat els materials següents:
- Terra vegetal
- Escorça de pi
- Torba rossa
- Sorra
- Grava de pedrera
- Grava de riu
- Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Aportació del material corrector
- Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l’escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.
L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua
superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
FR - JARDINERIA
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES
FR4U SUBMINISTRAMENT DE BARREGES DE CESPITOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR4U1303.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Subministrament de barreges de cespitoses dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
- En barreja de llavors
- En pa d'herba
- En esqueix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
BARREJA:
Les llavors s'han de rebre envasades i etiquetades amb el nom i número del productor autoritzat, nom botànic de l'espècie
vegetal, puresa, poder germinatiu i pes.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació.
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PA D'HERBA O ESQUEIX:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari,
aspecte i presentació.
Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en tota la superfície, especialment
a les vores.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. S'ha d'evitar l'acció directa del
vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un
control i verificació continuats de les existències.
ESQUEIX:
Els esqueixos s'han de confeccionar a partir de les gleves.
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquitxos que es puguin plantar en una
jornada.
PA D'HERBA:
Només es pot portar a peu d'obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada.
Quan és subministrat en rotlles, no s'han d'apilar més de cinc alçades i s'han de col·locar creuats per capes.
BARREJA:
Si no es sembra immediatament s'ha de disposar en un lloc protegit de les inclemències atmosfèriques, sec i ventilat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARREJA:
kg mesurats segons les especificacions de la D.T.
PA D'HERBA O ESQUEIX:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.
FR - JARDINERIA
FR6 - PLANTACIÓ
FR63 PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA CADUCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR632Q31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres
- Arbusts
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
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- Protecció de l'espècie vegetal plantada
CONDICIONS GENERALS:
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se,
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista.
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures
adequades.
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F.
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.
Dimensió mínima del clot de plantació
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra
- Fondària: 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra.
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les
arrels.
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals.
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.
La poda post plantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària.
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de
la tarda.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl
excessivament mullat.
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.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.
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, en especial les de major diàmetre.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.
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.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
FR - JARDINERIA
FR6 - PLANTACIÓ
FR64 PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA PERSITENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR64X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres
- Arbusts
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Protecció de l'espècie vegetal plantada
CONDICIONS GENERALS:
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se,
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista.
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures
adequades.
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F.
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.
Dimensió mínima del clot de plantació
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra
- Fondària: 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra.
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les
arrels.
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals.
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
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No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.
La poda post plantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària.
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de
la tarda.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl
excessivament mullat.
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.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.
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, en especial les de major diàmetre.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.
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.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
FR - JARDINERIA
FR6 - PLANTACIÓ
FR66 PLANTACIÓ D'ARBUSTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR661111, FR661211.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbres
- Arbusts
S'han considerat les formes de subministrament següents:
- En contenidor
- Amb l'arrel nua
- Amb pa de terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l'espècie vegetal
- Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
- Plantació de l'espècie vegetal
- Protecció de l'espècie vegetal plantada
CONDICIONS GENERALS:
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en posició natural sense doblegar-se,
especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació prevista.
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Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver.
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mitjà de tutors o tensors.
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han de estar protegits amb les mesures
adequades.
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escossell o del forat de plantació.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F.
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.
Dimensió mínima del clot de plantació
- Arbres:
- Amplària: 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra
- Fondària: 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra
- Arbusts:
- Amplària: diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra.
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de gruix, on s'han de dipositar les
arrels.
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades amb mitjans manuals.
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat.
La poda post plantació s'ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades.
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diàmetre més gran que el forat de plantació i 25 cm de fondària.
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de
la tarda.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl
excessivament mullat.
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.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.
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, en especial les de major diàmetre.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del forat de plantació.
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.
Immediatament després de plantar s'ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les arrels dins del pa de terra.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
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FR - JARDINERIA
FR7 - SEMBRES
FR71 SEMBRES DIRECTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FR716011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sembra d'espècies vegetals subministrades a l'obra en llavors.
S'han considerat les espècies següents:
- Arbusts
- Plantes herbàcies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar
- Sembra de les llavors
- Protecció de la superfície sembrada
CONDICIONS GENERALS:
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada a la D.T.; en cas de suposar una disminució de la capacitat de
germinació deguda al temps, existència de formigues, etc., s'ha de augmentar proporcionalment aquesta quantitat.
El material de recobriment ha d'estar destinat a cobrir i protegir la llavor i el sòl.
Les llavors de l'espècie que es vol implantar s'han de distribuir uniformement sobre el sòl.
El reenceb ha d'estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha de contenir un percentatge alt de matèria orgànica de color
negrós. La relació C/N no ha de ser superior a 15.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Prèviament s'han d'haver fet els treballs de condicionament del terreny.
El terreny no ha de tenir pedres ni deixalles de difícil descomposició de diàmetre superior a 2 cm.
En tots els casos, la superfície del terreny fins a una profunditat de 30 cm ha de quedar suficientment airejada.
La temperatura del sòl ha de ser superior als 8°C i ha d'estar suficientment humit.
La sembra s'ha de fer a la primavera o a la tardor.
No s'ha de sembrar en dies de vent fort o temperatures elevades.
S'ha de fer en dues passades creuades, utilitzant a cada una la meitat de les llavors.
La llavor s'ha de col·locar a una profunditat entre una i dues vegades la seva dimensió major. En cap cas aquesta cobertura
ha de tenir una profunditat més gran d'1 cm.
La pràctica pot aconsellar fer la barreja de la llavor amb productes granulars de grandària similar per a facilitar una
distribució uniforme.
El reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d'acord amb el grau de puresa i poder germinatiu previstos.
L'aportació s'ha de fer en forma de pluja fina.
Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties que desplacin superficialment les llavors i materials aportats.
PLANTACIÓ D'HERBÀCIES:
No s'ha d'utilitzar fins al cap de tres mesos de la plantació, però es podrà trepitjar al cap de quatre setmanes.
S'ha de tallar la gespa quan tingui una alçària de 5 cm; prèviament s'ha d'haver passat el corró el dia anterior.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.
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FR - JARDINERIA
FRB - ROCALLES, MURS DE PEDRA I ESCALES
FRB5 FORMACIÓ D'ESCALES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FRB5X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El regatge s'ha de fer preferentment a les últimes hores de la tarda o a les primeres del matí.
El regatge no ha de descalçar les plantes ni provocar erosions al terreny.
El primer regatge després de la sembra s'ha de fer amb les precaucions oportunes per evitar l'arrossegament de la terra o de
les llavors.
Quan es rega, l'escossell ha de tenir les característiques prescrites al seu plec de condicions i el regatge no ha d'afectar-les.
Quan s'efectua el reg amb mànega, aquesta s'ha d'arrossegar sense malmetre la plantació.
Quan s'efectua el reg amb camió cisterna, aquest ha de circular sense produir danys a la plantació.

Formació d'esglaons amb fusta.
S'han considerat els materials següents:
- Taulons de fusta de pi amb tractament protector
- Taulons de fusta de roure amb tractament protector
- Taulons de fusta tropical
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del talús per assentar els taulons
- Comprovació de la superfície d’assentament
- Col·locació i fixació de l’esglaó
- Reblert dels espais entre el terreny i la fusta

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
L'esglaó ha de quedar horitzontal.
Els taulons han d’estar fixats al terreny amb rodons d’acer corrugat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,2%

FR - JARDINERIA
FRJ PODA
FRJ1 PODA D'ARBRES I ARBUSTS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els esglaons s'han de començar a col·locar des de la part baixa de l'escala.
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.
FR - JARDINERIA
FRF REG
FRF1 REG MANUAL
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Reg manual d'espècies vegetals amb aigua procedent de la xarxa d'abastament o de camió cisterna.
S'han considerat els tipus següents:
- De superfícies
- D'escossells
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Desplaçament de la mànega, i/o del camió cisterna en el seu cas, per la superfície o punts per regar
- Reg de les espècies vegetals
CONDICIONS GENERALS:
El regatge s'ha de fer amb aigua autoritzada per la D.F.
Les característiques pròpies del reg, referents a la freqüència i forma d'aplicació, han de seguir les especificacions de la D.T.,
o en el seu defecte les determinades per la D.F., d'acord amb l'època de l'any, les condicions meteorològiques i les espècies
vegetals.

REG DE SUPERFÍCIES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
REG D'ESCOSSELLS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Poda d'espècies vegetals, amb recollida i càrrega sobre camió de les branques tallades.
S'han considerat les podes de les espècies següents:
- Arbres
- Arbusts
- Bardes
- Enfiladisses
S'han considerat els tipus de poda següents:
- Poda de formació
- Poda d'aclarida
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Senyalització i protecció de la superfície de terreny afectada per les operacions de poda
- Poda de l'espècie vegetal
- Protecció dels talls en cas necessari
- Recollida i càrrega sobre camió dels productes vegetals generats per les operacions de poda
CONDICIONS GENERALS:
La poda de formació ha d'aconseguir mantenir el sentit de creixement de la planta, quan aquesta es jove, eliminant, per això
les branques que tinguin un sentit de creixement predominant, diferent al que interessa.
La poda d'aclarida es l'eliminació selectiva de branques per tal de reduir la densitat de la capçada, augmentant la penetració
de llum i aire a l'interior potenciant el desenvolupament de brotades internes i aconseguint que la planta ofereixi menys
resistència al vent.
La poda s'ha de realitzar a l'alçària i amb la forma més adient al tipus d'espècie vegetal i la seva ubicació, d'acord amb les
directrius de la D.T. o en el seu defecte de la D.F.
El tall s'ha de realitzar en el lloc correcte per tal de possibilitar la millor resposta de la planta en quant al creixement i al
tancament de la ferida.
Els talls han de ser nets sense produir esquinçaments.
El tall de branques laterals no ha de malmetre els límits externs del coll de la branca (regruix que es forma al voltant d'una
branca en la zona d'inserció a la branca principal) i ha de deixar intacte l’àrea de contacte entre la fusta de la branca i la del
tronc o branca principal (arruga de l'escorça).
El tall ha de ser el més curt possible, per damunt i en sentit contrari al borró, i amb pendent per a evitar l'estancament de
l'aigua.
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Els talls de més de 2 cm de diàmetre han d'estar coberts amb un compost bituminós específic per a facilitar la cicatrització de
la ferida.
En la poda de formació s'ha de mantenir la tija dominant, que no ha de quedar tallada en cap cas.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'eliminar les branques o els segments de branques que impedeixin assolir la forma i el volum desitjat.
La poda d'arbusts pot realitzar-se en qualsevol època de l'any però no ha de coincidir amb els dies de màxim fred, amb risc
de gelades o de màxima calor.
PODA D'ARBRES:
S'ha de realitzar a l'època estacionària del període vegetatiu, sense coincidir amb dies de baixes temperatures o risc de
gelades.
La poda s'ha de fer en vàries etapes, començant per les branques secundàries, seguint amb les laterals, per a reduir
progressivament el pes i evitar que la branca es trenqui i faci malbé el tronc.
La secció final per tallar ha de medir menys de 60 cm de llarg i el tall s'ha de fer arran de tronc.
Els talls s'han de començar de baix cap amunt fins un terç de la secció, i s'ha d'acabar dalt fins a trobar el primer tall.
Si cal, es retallaran les vores de la ferida per a facilitar la formació de teixit protector.
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
L'eliminació de branques de grans dimensions es farà en diferents parts, controlant en tot moment la direcció de la caiguda
per a evitar danys a tercers.
No s'han de produir danys ni al propi arbre ni a la resta de vegetació o altres elements per la caiguda de les branques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PODA D'ARBRES, ARBUSTS O ENFILADISSES:
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T.
PODA DE BARDES:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTJ 14C-2:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Manteniment i conservació dels espais verds.
Manteniment de l'arbrat: poda.
FR - JARDINERIA
FRL TRACTAMENTS FITOSANITARIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Aplicació de productes per a tractaments fitosanitaris sobre espècies vegetals.
S'han considerat els materials següents:
- Control de malalties:
- Fungicides
- Bactericides
- Control de plagues:
- Insecticides
- Acaricides
- Control de males herbes:
- Herbicides de contacte
- Herbicides hormonals
- Herbicides residuals
S'han considerat els tipus de tractament següents:
- D'exemplars
- De superfícies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del producte per a la seva aplicació
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- Aplicació del producte sobre les espècies vegetals a tractar
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del producte i en especial fent
atenció als següents aspectes:
- Toxicitat del producte i mesures de precaució
- Cultius autoritzats
- Termini de seguretat
- Dosi d'aplicació
- Problemes de toxicitat
- Possibilitat de barreges
- Composició del producte
- Data de caducitat
S'ha d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a humitejar tota la planta (tiges, gemes i la cara i revers de les
fulles).
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries. S'ha d'anar protegit amb
guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta.
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les indicacions de les Estacions d'Avisos
Agrícoles.
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos.
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt ventilats.
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús.
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb etiqueta.
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple sol o amb vent.
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època de floració.
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles.
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i uniformement tota la superfície foliar.
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per translocació, com els hormonals, caldrà complir la normativa
específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que la planta estigui en creixement actiu i la temperatura
ambient no sigui baixa.
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la humitat del sòl.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRACTAMENT D'EXEMPLARS:
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES FINS A 500 M2:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
TRACTAMENT DE SUPERFÍCIES SUPERIORS A 500 M2:
ha de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ORDEN 9/12/1975 CONTAMINACIÓN Orden de 9 de diciembre de 1975 para la aplicación del Decreto 3025/1974, de 9 de
agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica producida por los vehículos automóviles.
ORDEN 26/5/1979 Orden de 26 de mayo de 1979 sobre utilización de productos fitosanitarios.
ORDEN 28/2/1986 Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la prohibición de la comercialización y utilización de productos
fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas, en aplicación de las directivas 79/117/CEE del consejo, y 83/131/CEE
de la comisión de las Comunidades Europeas.
ORDRE 1/12/1983 Ordre d'1 de desembre de 1983, per la qual es regula la utilització del bromur de metil.
DECRETO 19/9/1942 Decreto de 19 de noviembre de 1942. Fabricación y comercio de plaguicidas.
ORDEN 16/12/1942 Orden de 16 de diciembre de 1942, del M.A. desenvolupant el Decret del 19-9-42 sobre fabricació i
comerç de plaguicides.
REAL DECRETO 3349/1983 Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-
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sanitaria para la Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.
ORDEN 11/3/1987 Orden de 11 de marzo de 1987 por la que se fijan los límites máximos de residuos de plaguicidas en
productos vegetales.
RESOLUCIÓ 15/5/1984 Resolució de 15 de maig de 1984, sobre regulació de l'ús de plaguicides per prevenir danys a animals
de pastura.
ORDRE 25/4/1985 Ordre de 25 d'abril de 1985, per la qual es regula la utilització de plaguicides tòxics per a les abelles.
ORDRE 6/3/1986 Ordre de 6 de març de 1986, per la qual es regula la utilització del fosfur d'alumini en l'agricultura.
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G213 ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2135323, G2131323, G2135223, G2135001.
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.
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 per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
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 la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
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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.
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
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G219Q105, G2191306, G2193A06, G2194XC5, G219Q200, G219V001, G2194JF1, G219X001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

Desembre de 2016

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d’instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, 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 veï nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ , DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament
per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G21B ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G21B4001.
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.
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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
- Desmuntatge de senyal de trànsit
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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G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS
G21R ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G21R1002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada d’arbres, arrels i part aèria, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Càrrega sobre el camió o contenidor de banques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El forat de la soca ha d’ estar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diàmetre superior a 10 cm.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
Només s’han d’ arrancar els arbres que indicats a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a mínim:
- Mètode de treball i fases
- Apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes resultants
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.
S’ha de garantir que la caiguda del tronc no afectarà a cap construcció o servei públic.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, béns o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols.
En acabar la jornada no s'han de deixar elements amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'arrancada 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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Unitat d’arbre realment arrancat, aprovat per la DF.

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.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
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.
S'han de prendre les precaucions necessàries per a no disminuir la resistència o estabilitat del terreny no excavat.
S'ha d'atendre a les característiques tectònic-estructurals de l'entorn i a les possibles alteracions en el drenatge i cal adoptar
les mesures necessàries per tal d'evitar els fenòmens següents:
- Inestabilitat de talussos en roca o de blocs de roca, deguts a voladures inadequades
- Esllavissaments produïts per descalçament de la base de l'excavació
- Entollaments deguts a drenatge defectuós de les obres
- Talussos provisionals excessius
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
Els elements de desguàs s'han de disposar de forma que no produeixin l'erosió dels talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olor a gas, etc.) o quan l'actuació pugui afectar a les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
En el cas d'excavació de terra vegetal, en el cas en que es vulgui utilitzar en l'obra (recobriment de talussos, etc.), s'ha
d'emmagatzemar separada de la resta de productes de l'excavació.
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.

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
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G221 EXCAVACIONS EN DESMUNT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G2212101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Excavació en zones de desmunt formant el talús corresponent i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus d'excavació següents:
- Excavació en terra amb mitjans mecànics
- Excavació en terreny de trànsit amb escarificadora
- Excavació en roca mitjançant voladura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió
Excavacions amb explosius:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació
- Replanteig de l’excavació i de la situació de les barrinades
- Execució de les perforacions per a la col·locació dels explosius
- Càrrega i encesa de les barrinades
- Control posterior a l’explosió de les barrinades
- Càrrega de la runa sobre el camió
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 terreny vegetal, el que té un contingut de matèria orgànica superior al 5%.
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
S'aplica a explanacions en superfícies grans, sense problemes de maniobrabilitat de màquines o camions.
La superfície obtinguda de l'excavació s'ha d'ajustar a les alineacions, pendents i dimensions especificades en la DT o en el
seu defecte, les determinades per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
EXCAVACIONS EN ROCA:
S'aplica a desmunts de roca, sense possibilitat d'utilitzar maquinària convencional.
La superfície obtinguda ha de permetre el drenatge sense que es produeixin entollaments.
No s'han de produir danys sobre la roca no excavada.
TERRA VEGETAL:
La capa de terra vegetal ha de quedar retirada en la superfície i gruix definits en la DT o, en el seu defecte, l'especificat per la
DF.

EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
A la vora d'estructures de contenció prèviament realitzades, la màquina ha de treballar en direcció no perpendicular a ella i
deixar sense excavar una zona de protecció d'amplària >= 1 m que s'haurà d'extreure després manualment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials, especialment a la vora dels talussos.
Els treballs de protecció contra l'erosió de talussos permanents (mitjançant cobertura vegetal i cunetes), s'han de fer com
més aviat millor.
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a la vora de l'excavació.
L'excavació s'ha de fer per franges horitzontals.
EXCAVACIONS EN ROCA:
En excavacions per a ferms, s'ha d'excavar 15 cm o més, per sota de la cota inferior de la capa més baixa del ferm i s'ha de
reblir amb material adequat.
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.
En cas de detecta zones inestables s'han d'adoptar les mesures de correcció necessàries d'acord amb les instruccions de la
DF.
EXCAVACIÓ MITJANÇANT EXPLOSIUS:
S'ha de justificar, amb mesures del camp elèctric de terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.
La programació de les càrregues de la voladura s'ha de fer considerant el tipus de roca, el tipus d'estructures properes i la
separació entre la voladura i l'estructura. L'obtenció d'aquests paràmetres i la determinació dels estudis preliminars a
realitzar, s'ha de fer segons el que determina la UNE 22381.
La vibració no ha de sobrepassar els límits de velocitat definits en la Taula 1 de la norma UNE 22381 en funció del tipus
d'estructura existent en les proximitats, classificada segons els grups definits en l'article 3 de la mateixa norma.
Abans d'iniciar les voladures s'ha de tenir tots els permisos i s'ha d'adoptar les mesures de seguretat necessàries.
L'aprovació inicial del Programa per part de la DF pot ser reconsiderada si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho
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fan aconsellable, essent necessària la presentació d'un nou programa de voladures.
L'adquisició, el transport, l'emmagatzematge, la conservació, la manipulació i l'ús de metxes, detonadors i explosius, s'han de
regir per les disposicions vigents, complementades amb les instruccions que figurin en la DT o en el seu defecte, fixi la DF.
S'ha de senyalitzar convenientment la zona afectada per a advertir al públic del treball amb explosius.
S'ha de tenir una cura especial pel que fa a la càrrega i encesa de barrinades; cal avisar de les descàrregues amb prou
antelació per a evitar possibles accidents.
La DF pot prohibir les voladures o determinats mètodes de barrinar si els considera perillosos.
El sistema d'execució ha de permetre d'obtenir un material amb la granulometria adequada a l'ús definitiu previst.
Si com a conseqüència de les barrinades les excavacions tenen cavitats on l'aigua pot quedar retinguda, s'han de reblir
aquestes cavitats amb material adequat.
Les vibracions transmeses al terreny per la voladura no han de ser excessives, si és així s'ha d'utilitzar detonadors de
microretard per a l'encesa.
La perforació s'ha de carregar fins a un 75% de la seva fondària total. En roca molt fissurada, es pot reduir la càrrega al 55%.
El personal destinat a l'ús dels explosius ha d'estar degudament qualificat i autoritzat i ha de ser designat especialment per la
DF.
Abans d'introduir la càrrega, la barrinada s'ha de netejar adequadament per tal d'evitar fregaments, travaments dels
cartutxos d'explosiu, etc.
En detectar la presència d'aigua a l'interior de les barrinades descendents, s'han de prendre les mesures oportunes, utilitzant
l'explosiu adequat.
Quan la temperatura a l'interior de les barrinades excedeixi els 65°C, no s'han de carregar sense prendre precaucions
especials aprovades per la DF.
En les càrregues contínues, els cartutxos de cada filera han d'estar en contacte.
En les càrregues discontínues amb intervals buits o inerts entre els cartutxos, s'ha d'assegurar la detonació dels mateixos per
mitjà de cordó detonant o un sistema d'iniciació adequat. En el cas d'utilitzar espaiadors, han de ser de material antiestàtic
que no propagui la flama.
La quantitat d'explosiu introduït en cada barrinada ha de ser, com a màxim, la calculada teòricament.
No poden realitzar-se simultàniament, en un mateix front o tall de treball, la perforació i la càrrega de les barrinades, si no ho
autoritza explícitament la DF.
El cartutx-enceb s'ha de preparar just abans de la càrrega.
L'ús de més d'un cartutx-enceb per barrinada ha de ser autoritzat per la DF.
El detonador ha de ser suficientment enèrgic com per a assegurar l'explosió del cartutx-enceb, inclús a l'aire lliure.
En el cas d'utilitzar cordó detonant al llarg de tota la barrinada, el detonador s'ha d'adossar al començament del cordó, amb
el fons del mateix dirigit en el sentit de la detonació.
Tot cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador, fent l'operació la mateixa persona que va preparar
l'enceb.
L'ataconat de les barrinades ha d'assegurar el confinament de l'explosió.
El material utilitzat per a l'ataconat ha de ser de plàstic, antiestàtic i no ha de propagar la flama.
Per a fer l'ataconat s'han d'utilitzar atacadors de fusta o d'altres materials que no produeixin espurnes o càrregues
elèctriques en contacte amb les parets de la barrinada. No han de tenir angles o arestes que puguin trencar l'envoltura dels
cartutxos, els cordons o les metxes.
La pega s'ha de fer en el menor temps possible des de la càrrega de les barrinades.
Tota barrinada carregada ha d'estar sota vigilància quan sigui accessible o no estigui degudament senyalitzada.
Abans d'encendre les metxes el responsable de la voladura ha de comprovar que tots els accessos estan sota vigilància per
mitjà d'operaris o de senyals òptiques o acústiques.
La vigilància no s'ha de treure fins que s'autoritzi l'accés als talls de treball.
Abans de fer la pega, el responsable de la voladura s'ha d'assegurar de que tot el personal està resguardat. Ha de ser l'últim
en deixar el tall i posar-se a resguard.
Abans de reprendre els treballs, el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, posant especial atenció a la possible
existència de barrinades fallides.
En el cas de fronts convergents o que avancin en direccions oposades amb risc que la pega d'un d'ells pugui provocar
projeccions o caigudes de pedres sobre l'altre, s'han de suspendre els treballs i avisar a la DF.
No es pot utilitzar metxa ordinària per a disparar més de sis barrinades en cada pega si no és amb l'autorització expressa de
la DF i seguint les seves indicacions.
La llargària de la metxa des de la boca de la barrinada ha de ser, com a mínim, d'1,5 m. La metxa testimoni, quan s'utilitzi, ha
de ser la meitat de l'anterior. Aquesta última s'ha d'encendre primer.
S'ha de contar el número de barrinades explosionades i, en cas de dubte o quan s'hagi contat menys detonacions que
barrinades, no es pot tornar al front fins al cap de mitja hora.
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Les barrinades fallides han de ser degudament senyalitzades i notificades a la DF. S'han de neutralitzar el més aviat possible
seguint les indicacions de la DF.
Queda prohibit recarregar fons de barrinades per a continuar la perforació.
En el cas de pega elèctrica, s'ha de prendre precaucions per a evitar la presència de corrents estranyes. No s'han d'encebar
explosius ni carregar barrinades amb possibilitat de que es produeixin tempestes.
Els conductors elèctrics de la línia de tir han de ser individuals i han d'estar degudament aïllats. No poden estar en contacte
amb elements metàl·lics.
Els detonadors elèctrics s'han de connectar en sèrie. No s'han d'utilitzar més dels que puguin ser disparats amb seguretat.
S'ha de comprovar el circuit amb els detonadors connectats a la línia de tir, des del refugi per a l'accionament de l'explosor.
Fins al moment del tir la línia ha d'estar desconnectada de l'explosor i en curt circuit. L'artiller ha de tenir sempre les manetes
del explosor. L'explosor i el comprovador de línia han de ser homologats.
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.
No s'inclou dins d'aquest criteri el tall previ de les excavacions amb explosiu.
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 septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 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.
UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras
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
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
G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
G22 - MOVIMENTS DE TERRES
G228 REBLIMENT I PICONATGE D'ELEMENTS LOCALITZATS
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
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- 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).
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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 matèria 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 aprovada la instal·lació per la DF.
La s'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir 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.

RASA:
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 20 mm/m
- Nivells: ± 30 mm
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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 orgànica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no produeixi
danys a la tuberia instal·lada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 totu, 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 drenatge, 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 assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l’adient.
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.

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.

* 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:
- 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 importància fonamental en el
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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
Próctor 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.
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
G31 - RASES I POUS
G315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G31512H1.
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 la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles 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 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:
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- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats) : ± 16 mm/2 m
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 vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles 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 garantir 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 formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i
el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi
per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
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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.
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la D.O. 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.
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
G31 - RASES I POUS
G31B ARMADURES PER A RASES I POUS

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTA NT:
No es necessari la compactació del formigó.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

G31B3200.

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

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

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 la 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 de 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.

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a
elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- 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 la EHE i la 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 la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la
UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments
descrits en la UNE 36832.
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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’article 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i
la compactació del formigó.
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 la 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 en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de
més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada
més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades 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 mà xim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
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 la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de
la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
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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
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.
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
G32 - MURS DE CONTENCIÓ
G325 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G32515H3.
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:
- Murs
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l’encofrat
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- 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 la EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es
toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l’article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d’instal·lacions , etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m. Extradós: ± 30 mm, Intradós: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradós: ± 40 mm, Intradós: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradós o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l’intradós, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 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 vistiplau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes
inadmissibles 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.
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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 garantir 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 formigonament del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i
el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d’aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l’execució de junts sempre que es 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.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal que el
formigó de l'element hagi assentat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l’ estat de neteja i
entrada d’aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’ encofrat. Mesura de les dimensions
de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l’ armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la ferralla
durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’ altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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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 la 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 de 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 D.O. 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.
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
G32 - MURS DE CONTENCIÓ
G32B ARMADURES PER A MURS DE CONTENCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G32B3101.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, en formació d’armadura passiva d’elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a
elements de formigó existents, o soldades a perfils d’acer.
S'han considerat les armadures pels elements següents:
- 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 la EHE i la 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.
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Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d’una barra a la següent, sense que es produeixin
lesions en el formigó proper a la zona d’empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l’armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L’armat de la ferralla s’ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició
dels punts de lligat ha de complir l’especificat en l’apartat 69.4.3.1 de la EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l’especificat en l’article 69.4.3.2 de la EHE, seguint els procediments establerts en la
UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la
posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE , al article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l’article 69 .5.2.5 de la EHE amb els procediments
descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d’armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
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’article 69.5.2.6 de la EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i
la compactació del formigó.
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 la 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 en la UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides,
formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de
més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s’ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada
més gran.
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Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades 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 la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l’especificat en l’article 69.5.2.4 de la EHE.
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 la EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de la 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 la EHE-08
Els separadors han d’estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l’especificat en l’article 37.2.5 de
la EHE. Es prohibeix l’ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no
poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.
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).
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.
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- 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.
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
G3J GABIONS I ESCULLERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
G3J21610.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d’estructures de pedra o blocs irregulars de formigó, per tal d’ estabilitzar talussos o fer defenses marítimes o
fluvials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Gabions reblerts amb pedra d’aportació o amb pedra extreta del lloc on es fan
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons submergit
- Esculleres amb blocs de formigó, cúbics o en formes d’estrella
- Concertat de les pedres de la superfície de l’escullera
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Estructures de gabions:
- Replanteig dels gabions
- Preparació de la base
- Estesa de la caixa de tela metàl·lica
- Ancoratge de la base de la caixa
- Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de l’obra o subministrada segons el cas
- Apuntalament dels costats de la caixa durant la construcció
- Tancat i lligat final
- Neteja i retirada de runa i material sobrant
Esculleres sobre fons no submergit:
- Replanteig de l’escullera
- Preparació de la base
- Subministrament i col·locació de les pedres
- Retirada de runa i material sobrant
Esculleres sobre fons submergit:
- Replanteig de l’escullera
- Protecció de la zona de treball
- Subministrament dels blocs
- Transport fins al lloc de col·locació
- Col·locació dels blocs
- Retirada de runa i material sobrant
Concertat d’escullera:
- Manipulació dels blocs prèviament col·locats, amb maquinària adequada
- Rebliment dels forats amb blocs de grandària més petita, fins a 1/3 del pes especificat
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Estructura de caixes formades amb tela metàl·lica de filferro de torsió triple d'acer galvanitzat en calent, reblertes amb
pedra natural o grava de pedrera, triada a l'obra, o d'aportació.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Les cares han de ser planes i les arestes rectes.
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El gabió ha de tenir totes les cares tancades amb tela metàl·lica.
Les arestes han d'estar reforçades amb filferro de diàmetre igual o superior a 1,25 el diàmetre de la malla.
Ha d'estar lligat als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes característiques.
Si està col·locat a sobre d'un altre gabió, no han de coincidir els junts verticals.
Les pedres han de ser de la grandària indicada a la DT i en tot cas de diàmetre superior al pas de malla.
Han de resistir l'acció de l'aigua i els agents atmosfèrics sense alteracions físiques ni químiques.
Coeficient de desgast (E. Los Angeles NLT-149): < 50%
Capacitat d'absorció d'aigua (en pes): <= 2%
Toleràncies d'execució:
- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Alçària: ± 5%
ESCULLERA:
Estructura formada per blocs de pedra o formigó, classificats per grandària, dipositats de forma irregular.
Ha de tenir la secció prevista a la DT.
Ha de ser estable.
Els blocs han d'estar col·locats i han de tenir la grandària especificada per la DT.
Com a mínim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT.
Les pedres han de tenir el diàmetre equivalent especificat a la DT.
Els blocs han d’estar col·locats de manera que no coincideixin els junts verticals.
El front ha de ser uniforme, no han d’ haver-hi blocs sobresortits o enfonsats respecte la superfície general d’acabat.
Toleràncies d'execució:
- Llargària: ± 3%
- Amplària: ± 3%
- Planor: - 120 mm, + 300 mm
- Alçària: ± 5%
L’ amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de treball.
En el cas que serveixi de recolzament a blocs acròpods:
- Defectes localitzat amidats verticalment respecte del perfil teòric: <= 1/6 alçària dels blocs de la coraça
- Promig sobre tres perfils reals distants 10 m: <= 1/10 alçària dels blocs de la coraça
El conjunt dels defectes localitzats no ha de donar toleràncies promig superiors a les esmentades anteriorment.
CONCERTAT D’ESCULLERA:
Les cares vistes dels blocs han de coincidir amb el pla del talús definit en el projecte, sense arestes ni pics que sobrepassin
aquesta superfície.
Hi haurà continuïtat entre blocs del pes especificat, de manera que un bloc sempre sigui col·lateral amb un mí nim de dos
que tinguin un pes especificat.
Els forats han d'estar omplerts amb pedres de mida més petita, que es falcaran amb força, de manera que el conjunt quedi
massís i que la escullera resulti amb el suficient travament.
Les cares vistes han de tenir una superfície sensiblement plana i regular.
El percentatge de cares vistes que pertanyin a blocs del pes mínim especificat ha de ser, en superfície:
- Pes de la escullera < 1 t: >= 80%
- Pes de la escullera entre 1 i 2 t: >= 75%
- Pes de la escullera > 2 t: >= 70%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ESTRUCTURA DE GABIONS:
Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.
El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col·locades a les cantonades.
Les cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions.
Els costats més llargs del gabió s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'alçària, i amb separacions
horitzontals de 50 cm.
Les pedres s'han de col·locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments.
ESCULLERA:
Ha d’haver-hi coincidència entre el material transportat i el document d’ identificació expedit a la pedrera.
Els llocs de descàrrega s’han d’ajustar als previstos en la DT.
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Abans de començar la col·locació ha d'estar preparada la seva base segons les indicacions de la DT.
Si l'escullera és de blocs prefabricats de formigó, no es permet l'abocament dels blocs.
L'edat mínima dels blocs en el moment de la seva col·locació ha de ser de 28 dies.
En esculleres sobre fons no submergit de pedra natural, el material s’ha de col·locar segons les seccions transversals
indicades al Projecte, i de manera que no es formin segregacions a l’escullera. L’ abocada de material ha de ser a una altura
inferior a 30 cm, i un cop col·locat, no ha de presentar zones mal consolidades o amb direccions preferents.
Cada bloc ha d'estar ben assentat i a la posició correcta abans de col·locar-ne d'altres.
En els massissos de fonamentació de murs de blocs, la part superior de la banqueta s'ha d'enrasar, massissant-se els forats
amb material disposat de forma que es proporcioni als blocs la fonamentació més regular possible.
ESCULLERA DE BLOCS DE PEDRA SOBRE FONS SUBMERGIT:
Prèviament a l'abocada de l'escullera situada per sota de la cota +2, s'ha de col·locar una xarxa subjecta a boies en ambdós
costats del dic i per davant del front d'avanç , amb la finalitat de no permetre que fustes, plàstics o qualsevol altre element
estrany flotant surti fora de la zona de les obres. Periòdicament s'han de retirar aquells elements que flotin en els recintes
limitats per les xarxes.
Les esculleres s'han d'abocar directament amb gànguils, barcasses basculants o grues de suficient llargària, ajustant-se a les
dimensions i talussos indicats en els plànols.
Abans de procedir a l'abocada d'un mantell de recobriment, s'ha de procedir a prendre perfils de la part de la obra sobre la
que ha de descansar aquest mantell.
Les esculleres dels mantells exteriors de recobriment s'han de col·locar de manera que entre els blocs hi hagi la màxima
travada i el menor nombre de forats possibles, que no es podran reomplir amb cantells ni blocs de menor pes.
La plataforma de treball ha de quedar protegida en tota la seva longitud excepte l'avanç, d'acord amb una cadència dels
successius mantells. L'avanç s'ha de reforçar davant la possibilitat de successius mantells.
Les esculleres s'han d'abocar de forma desordenada amb l'objectiu de que existeixi la màxima percolació possible i es disposi
la energia de les onades.
L'execució de l'obra s'ha de fer avançant una secció completa, a excepció del desfasament entre les diferents classes
d'escullera, que ha de ser:
- Entre el nucli i el mantell successiu, entre 7 i 10 m
- Entre dos mantells consecutius, entre 10 i 13 m
- Si l'escullera té el seu origen en una ja existent, abans de començar l'abocada de l'escullera sense classificar s'ha de retirar
les pedres dels mantells superiors en les seves zones d'entroncament per donar continuïtat als nuclis finals
CONCERTAT D’ESCULLERA:
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ESTRUCTURA DE GABIONS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Si la partida d'obra és sense subministrament del reblert, la partida inclou la feina d'aportació i selecció de la pedra dels
voltants de l'obra.
ESCULLERA MARÍTIMA DE PEDRA NATURAL:
t de pes realment col·locat segons les especificacions de la DT, determinades en la bàscula per als camions, pesant-los abans i
després de descarregar.
S'establirà un sistema que identifiqui clarament les tares del vehicles utilitzats a l'obra.
Les esculleres arrossegades pels temporals durant l'execució de les obres han d'anar per compte del contractista.
No s'ha de comptabilitzar l'eliminació de les esculleres que hagin estat desplaçades fora del perfil.
ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOBRE FONS NO SUBMERGIT O ESCULLERA DE BLOCS PREFABRICATS:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
Inclou el pagament de llicències de disposició de la ubicació definitiva.
CONCERTAT D’ESCULLERA:
m3 del volum de l’escullera realment concertat, amidat sobre perfil indicat a la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CONCERTAT D’ESCULLERA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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ESTRUCTURA DE GABIONS I ESCULLERES:
* 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
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE PEDRA NATURAL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Aprovació dels mitjans i mètodes d’execució utilitzats pel contractista.
- Control i classificació del material transportat i comprovació de les zones de descarrega.
- Contrastar el material transportat amb l’indicat al document d’identificació expedit a la pedrera.
- Control diari del material col·locat.
- Determinació de coordenades i cotes, en perfils cada 20 m, de l’ obra executada per tal de conèixer la geometria global
assolida així com el gruix de les diferents capes de material.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S’han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN ESCULLERES DE FONS NO SUBMERGIT DE
PEDRA NATURAL:
Si els mitjans utilitzats no s’ajusten als previstos, no s’ha d’autoritzar l’inici dels treballs o s’hauran d’aturar fins que es
compleixin les condicions pactades.
Si s’observa que el material transportat no és l’indicat al document d’ identificació que porta el camió, se l’haurà de
classificar amb la categoria de pedra que correspongui realment al material transportat. Si no es pot classificar dins d’alguna
de les grandàries utilitzades a l’obra, s’haurà de rebutjar el camió sense autoritzar-ne la descarrega i a més, s’haurà de doblar
el nombre de camions controlats fins que no es detectin errors al llarg d’una setmana.
No es poden admetre procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l’escullera, ni danys al talús, capa de
filtre o geotèxtil. Qualsevol geotèxtil perjudicat durant aquestes operacions, ha de ser reparat o substituït a càrrec del
Contractista.
Si es detecten zones mal executades, s’hauran de corregir abans de continuar els treballs i si cal s’hauran de modificar els
processos d’execució.
G3 - FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
G3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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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.
GB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
GB1 - BARANES I AMPITS

G3Z112P1.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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.
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

GB12X001, GB12X002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, col·locades en la seva posició
definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
- Baranes d'alumini ancorades amb fixacions mecàniques
- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
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En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui
l'esmentada variació d'alçada.
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a
1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser
de:
- Categoria d’ús C5: 3 kN/m
- Categories d’ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d’ús comercial o d’ús pública
concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’estar separada una distància
de 50 mm com a màxim de la línia d’inclinació de l’escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb
fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d’instal·lació i, alhora, han d e
mantenir l'aplomat de l’element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució
fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi
entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d’un 10% dels punts on es
situaran els elements d’ancoratge.
- Inspecció visual de l’estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d’ arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport
sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en la inspecció visual i per tant, en
l’experiència de l’inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS
GDG - CANALITZACIONS DE SERVEIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè , o combinacions de tubs de fibrociment NT i PVC, col·locats en una
rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204): Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix: >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico
de Seguridad de utilización DB-SU.
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de reblert.

CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions d'execució de junts i reblert de rasa.
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Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha de fer de manera que no es
produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E8 - REVESTIMENTS
E89 PINTATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8981BA0, E898J2A0, E898K2A0, E89A2BB0, E89A3BB0, E894B0P6, E89FX002, E89FX003.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.

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 superfícies 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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08).

CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les
instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
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.
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Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL∙LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot
seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d’estructures d’acer s’ han de tenir en compte les següents consideracions:
‐ Abans d’aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’ acord amb les
normes UNE‐EN ISO 8504‐1, UNE‐EN ISO 8504‐2 i UNE‐EN ISO 8504‐3.
‐ Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.
‐ Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al
6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
‐ Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
‐ Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.‐ UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
‐ Obertures <= 1 m2: No es dedueix
‐ Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueix el 50%
‐ Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:
‐ Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
‐ Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte
en el cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’ amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
‐ Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
‐ Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
‐ Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
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PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.‐ CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
‐ Inspecció visual de la superfície a pintar.
‐ Acceptació del procediment d’aplicació de la pintura per part de la DF.
‐ Comprovació de l’assecatge d’una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
‐ Inspecció visual de la unitat acabada.
‐ En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE.
‐ Determinació del gruix de pel∙lícula del recobriment sobre un element metàl∙lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.

Terrassa, desembre de 2016
Els redactors del projectes:

Miquel Orriols i Mas

Carles Orriols i Caba

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
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1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

h

Oficial 1a

23,02000

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

16,58000

€

A0121000

€

h

Oficial 1a paleta

23,02000

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

68,31000

€

A0122000

€

h

Oficial 1a encofrador

23,02000

C110A0G0

h

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

2,93000

€

A0123000

€

h

Oficial 1a ferrallista

23,02000

h

Fresadora per a mur pantalla

70,84000

€

A0124000

C110F300

€

h

Oficial 1a soldador

23,40000

C110F900

h

Fresadora per a paviment

91,95000

€

A0125000

€

h

Oficial 1a col·locador

23,02000

C110U070

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar

14,61000

€

A0127000

€

h

Oficial 1a polidor

23,02000

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW

56,03000

€

A0128000

€

h

Oficial 1a fuster

23,41000

C1311270

h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

78,44000

€

A012A000

€

h

Oficial 1a pintor

23,02000

C1311280

h

Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW

174,93000

€

A012D000

€

h

Oficial 1a vidrier

22,37000

C1315010

h

Retroexcavadora petita

42,27000

€

A012E000

€

h

Oficial 1a manyà

23,39000

h

Retroexcavadora mitjana

60,38000

€

A012F000

C1315020

€

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

23,78000

C1315230

h

Retroexcavadora gran sobre erugues

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

23,78000

C13161D0

h

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

23,78000

C1331100

h

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

23,78000

C1335080

h

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,02000

C13350C0

€

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

16,91000

€

A012PP00

h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura

29,67000

€

A0132000

h

Ajudant paleta

20,44000

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

€

A0133000

h

Ajudant encofrador

20,44000

C1501111

h

€

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast
vertical, 5 d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

A0134000

h

Ajudant ferrallista

20,44000

€

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

38,50000

€

A0135000

h

Ajudant soldador

20,52000

€

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,60000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

20,44000

€

C1502F00

h

Camió cisterna de 10 m3

36,48000

€

A013A000

h

Ajudant fuster

20,60000

€

C1503000

h

Camió grua

38,85000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

20,44000

€

C1503500

h

Camió grua de 5 t

48,42000

€

A013F000

h

Ajudant manyà

20,52000

€

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

38,97000

€

A013G000

h

Ajudant calefactor

20,41000

€

C1505120

h

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic

25,31000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

20,41000

€

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

156,75000

€

A013J000

h

Ajudant lampista

20,41000

€

C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

28,42000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

20,44000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,77000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

18,65000

€

C1705700

h

Formigonera de 250 l

2,62000

€

A0140000

h

Manobre

19,25000

€

C1709A00

h

Estenedora per a paviments de formigó

78,42000

€

A0150000

h

Manobre especialista

19,92000

€

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

53,99000

€

A016P000

h

Peó jardiner

17,98000

€

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic

60,52000

€

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

41,20000

€

C170H000

h

Màquina tallajunts

10,61000

€

C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada

38,40000

€

C1B02B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual

29,37000

€

C2003000

h

Remolinador mecànic

5,22000

€

C2005000

h

Regle vibratori

4,86000

€

C2007000

h

Polidora

2,53000

€

C2009000

h

Abrillantadora

2,11000

€

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,27000

€

182,49000

€

Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

41,19000

€

Motoanivelladora petita

56,95000

€

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

50,44000

€

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

66,20000

€

C133A030

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

12,19000

€

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

8,17000

€

8,61000

€

39,68000

€
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C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

7,68000

€

B0111000

m3

Aigua

CL40AAAA

h

Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

38,55000

€

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B0311500

t

35,00000

€

B0312020

t

B0312400

3,09000

€

CR713300

h

Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a
20 kW

CRE23000

h

Motoserra

1,11000

€

18,12000

€

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

18,12000

€

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

20,37000

€

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm

19,84000

€

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

19,94000

€

B0315600

t

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm

44,00000

€

B0315601

t

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3

70,80000

€

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

16,36000

€

B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

15,75000

€

B0331300

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

16,89000

€

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

16,71000

€

B0332300

t

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

19,74000

€

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

8,10000

€

B03D1000

m3

Terra seleccionada

9,90000

€

B03D5000

m3

Terra adequada

5,87000

€

B03DX002

m3

Terra adequada

4,66000

€

B0411100

m3

Matacà de pedra granítica per a fonaments

22,98000

€

B0441600

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes

14,00000

€

B0512401

t

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

105,75000

€

B0519401

t

Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

122,93000

€

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

160,16000

€

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

0,09000

€

B0551110

kg

Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR0

0,26000

€

B0552B00

kg

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI

0,45000

€

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color

0,30000

€

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

0,11000

€

B064100C

m3

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,89000

€

B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,20000

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000

€

B064500D

m3

Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,45000

€

B064E35B

m3

Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

82,04000

€

B065910B

m3

Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

71,29000

€

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,59000

€

B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,85000

€

B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,14000

€
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B065E10B

m3

Formigó HA-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

74,89000

€

B065E45B

m3

Formigó HA-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

84,24000

€

B0D81350

m2

Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 20 usos

2,66000

€

B0D81380

m2

Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos

1,07000

€

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,12000

€

B0D81650

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos

3,09000

€

B065E60A

m3

Formigó HA-30/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

77,34000

€

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,24000

€

B065E60B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

75,47000

€

B0DBT300

u

Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,73000

€

B065ED0B

m3

Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

81,03000

€

B0DF6F0A

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos

1,20000

€

B0DF7G0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,05000

€

B06NLA2C

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

62,50000

€

B0DF8H0A

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos

1,40000

€

m2

Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar
de formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

5,58000

€

B06NN12C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

61,59000

€

B0DG1111

B06QC76A

m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+E

115,63000

€

B0DG2112

m2

Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur
de base rectilínia de formigó no vist, amb part proporcional d'accessoris

2,20000

€

B0DZ4000

m

Fleix

0,22000

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

42,96000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,51000

€

B0DZJ0K6

m2

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos

2,45000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,31000

€

B0DZP200

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm

0,22000

€

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm

0,24000

€

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

0,31000

€

B0DZP300

B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3

1,11000

€

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm

0,33000

€

B0911200

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè

4,78000

€

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm

0,50000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,08000

€

B0DZT006

m3

Bastida de metall, per a 25 usos

3,15000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,15000

€

B0DZU010

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics

0,43000

€

B0A32300

cu

Clau acer galvanitzat de 30 mm de llargària

1,00000

€

B0F1D2A1

u

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

0,23000

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,30000

€

B0F1X001

u

Maó massís de formigó, de 290x150x50 mm, cares vistes, categoria I

0,40000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,04000

€

B0FGU010

m2

Rajola antilliscant de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu
alt

17,20000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15000

€

B0FH3173

m2

€

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable

0,58000

€

Rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

9,81000

B0A616J0
B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,58000

€

B0K3C531

m

Tub d'acer galvanitzat de 45x45 mm

1,30000

€

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,60000

€

B44Z5015

kg

0,98000

€

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,65000

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520

3,97000

€

B44Z501A

kg

0,91000

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B0CV3015

m2

Divisòria amb placa resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat
superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

4,55000

€

158,53000

€

B44Z5025

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,06000

€

0,44000

€

B44Z5026

kg

1,78000

€

211,79000

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

B44Z502A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,98000

€

B44Z50A5

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,06000

€

B44Z50BA

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,05000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

8,56000

€

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

20,54000

€

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

2,61000

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,30000

€

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

7,80000

€

B0D81280

m2

Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos

1,01000

€
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kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,08000

€

B84ZB0E0

m2

Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

B8635MA6

m2

Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller

B44ZF031

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en
calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,88000

€

B865UA10

m2

Revestiment decoratiu amb lames de DM d'1 cm de gruix i 20 cm d'amplària, per pintar, amb unió
encadellada i junta vista

B44ZL03A

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en
fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,01000

€

B89Z8000

kg

Pintura al alumini

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B89ZPD00

kg

B44Z5011BQXZ kg

Perfil UPN-180 d'acer laminat en calent, ref. UPN-180 de la sèrie PERFILS de CELSA

1,00000

€

B89ZT000

B44Z5011BQYB kg

Perfil HEB-120 d'acer laminat en calent, ref. HEB-120 de la sèrie PERFILS de CELSA

1,00000

€

B4R11051

kg

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils conformats tipus L, U, treballat a taller

3,60000

€

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

0,26000

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

1,18000

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària

1,42000

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

1,15000

€

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

1,22000

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,56000

B7711H00

m2

Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2

B7B137F0

m2

B7B1I020

3,45000

€

35,95000

€

7,76000

€

7,95000

€

10,02000

€

Pintura plàstica per a interiors

3,38000

€

kg

Pintura intumescent

9,64000

€

B89ZU001

kg

Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa

15,77000

€

B8AZB000

kg

Vernís sintètic

7,49000

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

4,25000

€

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida

6,52000

€

B8ZA8200

kg

Vernís protector antigraffitti de dos components

18,63000

€

B8ZAG000

kg

Imprimació per a pintura intumescent

9,17000

€

B8ZAK000

kg

Imprimació antigraffitti adherent

16,39000

€

€

B8ZAW000

kg

Producte decapant desincrustador genèric

10,05000

€

0,28000

€

B8ZAY000

kg

Imprimació sintètica

9,38000

€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 200 a 250 g/m2

1,93000

€

B91AX001

m

Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x20 cm

m2

Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2

0,33000

€

B931X001

m2

Panot gris de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt

B7C22250

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 20 mm de gruix i resistència a compressió >=
200 kPa, resistència tèrmica >= 0,71429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte

3,60000

€

B961X002

m

Pedra granítica, recta remuntable, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de
20x20 cm

B7C75205

m

Banda de polietilè expandit de 20 cm d'amplària i 5 mm de gruix

0,15000

€

B961X003

m

€

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

2,46000

€

Pedra granítica, recta de transició, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de
100x20x20 cm

20,00000

B7C9H5M0

B961X004

u

€

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W

3,09000

€

Pedra granítica per a gual recte, de 60x40x8 cm, escairada, serrada mecànicament i flamejada,
segons detalls de plànols.

11,50000

B7C9H8M0

B961X005

u

€

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

14,65000

€

Pedra granítica per a gual recte, de 60x40x8 cm, serrada mecànicament i flamejada, segons
detalls de plànols.

23,00000

B7J50010
B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

14,26000

€

B961X006

u

€

B7J5009A

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

14,26000

Pedra granítica per a gual corb, de dimensions aproximades 60x40x8 cm, serrada mecànicament i
flamejada, segons detalls de plànols.

14,00000

€
B962X001

m

Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x20 cm

31,00000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,09000

€

B962X002

u

33,00000

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,07000

€

Pedra granítica, corba, de transició, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada,
de 20x20 cm, segons detalls.

B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent

30,20000

€

B9650J40

m

Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm

5,36000

€

B83LX002

m2

Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/EDF tipus ignífug i d'aplicació severa, de 6 mm de gruix
i de 3 a 4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0,
cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color estàndard, tallat a mida a taller.

44,50000

€

B96513C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,23000

€

B83LT5R8DIMC m2

Placa plana de resines termoendurides UNICOLORS amb textura SATIN FR, amb pigmentació en
una cara, de 6 mm de gruix, ref. UNIS8FR de la sèrie PLAQUES DE RESINES de TRESPA

47,00000

€

B96AUC40

m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

36,23000

€

B83Z2F9C

m2

Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada amb panells de resines sintètiques per a
fixació de la placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge

27,77000

€

B96AUG10

m

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

23,89000

€

B8448400

m2

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12.5 mm de gruix, amb acabat llis, de 60x60 cm i vora
vista (A) , per quedar l'entremat vist

18,69000

€

B96AX001

m

Perfil L d'acer corten, format per dues platines soldades de 80 i 90 mm respectivament i 9 mm de
gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge

40,23000

€

B8448440

m2

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12.5 mm de gruix, amb acabat llis, de 60x60 cm i vora
ocult (D) , per a que quedi l'entramat ocult

27,22000

€

B96AX002

m

Contrapetja de perfil de xapa d'acer corten amb un plec, de 210 mm de desenvolupament i de 3
mm de gruix, inclosos elements d'ancoratge

22,00000

€

B84ZA030

m2

Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de plaques
de 60x60 cm

3,73000

€

B974V002

u

Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola

1,58000

€

B99ZZ040

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix

100,77000

€

B84ZB030

m2

Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

4,05000

€

B99ZZ050

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix

120,92000

€

B99ZZ080

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix

118,72000

€

18,00000

€

6,56000

€

22,00000

€
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B99ZZ090

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de
gruix

158,28000

€

B9B2X002

m

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de mides 40 cm de llargària i
36x15 cm de petja i contrapetja, tipus ''p15'' de Breinco, gris o de color

6,03000

€

B9C14432

m2

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens

14,47000

€

B9C21424

m2

Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior

13,66000

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,85000

€

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

6,90000

€

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

6,06000

€

B9F1X002

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus ''Terana six'' de
Breinco ''color mediterrani''

20,66000

€

B9F1X004

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color
''mediterrani'', de Breinco

16,00000

€

B9F1X005

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, tipus ''Terana Six'' de
Breinco, color ''mediterrani''

15,56000

€

B9F1X006

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb relleu tàctil
direccional o de tacs tipus ''Terana Six'' de Breinco, color ''mediterrani''

18,79000

€

B9V2X001

m

Esglao de peça de formigó prefabricada, de secció rectangular, de mides 60 o 120 cm de llargària i
35x15 cm de petja i contrapetja, amb aresta vista bisellada, tipus ''Supersteep'' de Breinco, color
gris o ''ceniza''

12,26000

€

B9ZX001

u

Conjunt de productes necessaris per a tractament antirelliscant per a Rd > 15 segons UNE-ENV
12633:2003 (classe 1) de 1 m2 de paviment de terratzo

0,75000

€

B9ZX002

u

Conjunt de productes necessaris per a tractament antirelliscant per a Rd > 35 segons UNE-ENV
12633:2003 (classe 2) de 1 m2 de paviment de terratzo

1,20000

€

BB32X002

m

Estructura metàl·lica d'acer inox. qualitat 304 sense polir, de tub rectangular de 40x40x2 i 40x20x2
mm i platina de 80x3mm, inclosa part proporcional d'elements de subjecció i ancoratge

69,80000

€

BB32X003

m

Estructura metàl·lica d'acer inox. qualitat 304 sense polir, de tub rectangular de 60x40x2 i 20x40x2
mm i platina de 80x3mm

104,00000

€

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

7,78000

€

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

3,77000

€

BBM11102

u

Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

54,59000

€

BBM12502

u

Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

22,97000

€

BBM13601

u

Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora

46,60000

€

BBM1AHA2

u

Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

61,65000

€

u

Placa complementària, de 30x15 cm amb pintura no reflectora

30,22000

€

B9F1X009

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color
''mediterrani'', de Breinco

20,64000

€

BBM1EB11
BBMZ1A20

m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical

14,78000

€

B9F1X010

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional,
tipus ''Vulcano'' color ''mediterrani'', de Breinco

25,00000

€

BC151C01

m2

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb
1 butiral transparent

47,47000

€

B9F1X011

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color
''mediterrani'', de Breinco

14,00000

€

BC1F1141

m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1
butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm

38,27000

€

B9F1X012

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional,
tipus ''Vulcano'' color ''mediterrani'', de Breinco

16,62000

€

BC1F1641

m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1
butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 12 mm

39,39000

€

B9F1X013

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color
''mediterrani'', de Breinco

18,36000

€

BC1G3B01

m2

67,26000

€

B9F1X014

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color
''mediterrani'', de Breinco

20,64000

€

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral
transparent

BC1G4101

m2

€

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color
''mediterrani'', de Breinco

30,78000

€

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent

60,81000

B9F1X015
B9F1X016

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil de tacs, tipus
''Vulcano'' color ''mediterrani'', de Breinco

30,78000

€

BC1G4601

m2

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral
transparent

61,70000

€

BC1K1500

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm

38,60000

€

BD13187B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 3 m, per a encolar

4,17000

€

BD13279B

m

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,65000

€

BD135770

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt
elàstic

4,34000

€

BD136270

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic

3,50000

€

BD136370

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic

3,91000

€

B9F1X020

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, tipus ''Beutlo'' de ICA

14,20000

€

B9F1X021

m2

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus ''zehn''
de Breinco, color ''mediterrani''

33,50000

€

B9F1X022

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus ''zehn'' de Breinco, color
''mediterrani''

28,00000

€

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, amb acabat superior
blanc reflectant, tipus ''Reolux'' de Breinco

28,30000

B9F1X109

m2

B9GZX001

t

Pigment inorgànic per a formigó, color groc-ocre

B9H11151

t

B9H11AE2
B9H11J32

t
t

€

2.450,00000

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B50/70 D (D-8), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític

53,08000

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC50/70 D (D-20), amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa intermèdia i granulat calcari

51,97000

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

48,99000

€
€

B9JEK100

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb
acabat tèxtil, per a instal·lació encastat al paviment

199,06000

€

B9V2AA20

m

Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire, amb un cantell polit i
abrillantat

33,77000

€

BD136770

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

9,16000

€

BD136970

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

19,94000

€

BD1Z2300

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm

2,26000

€

BD1Z3000

u

Brida per a tub penjat del sostre

3,48000

€

BD1Z4200

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm

2,10000

€

BD1Z4300

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm

3,13000

€

BD31U010

u

Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm

11,65000

€
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MATERIALS

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 30x30x33 cm de mides interiors, i 3,5 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 15 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat

20,09000

€

BDW3E800

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm

15,09000

€

BDW3E900

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

21,28000

€

BD3Z2665

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm

15,62000

€

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

0,08000

€

BD514DK1

u

Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica

10,11000

€

BDY3B800

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

0,11000

€

BD5153AV

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 80 mm de
diàmetre, amb tapa plana metàl·lica

66,21000

€

BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

0,25000

€

BDY3BA00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm

0,44000

€

1,94000

€

BDY3E200

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm

0,03000

€

Canal de polipropilè amb reixa de fosa d'amplària interior 140 mm, amb perfil lateral, amb reixa de
fosa nervada classe D260, tipus RPRF 110, de FDB, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols a la canal

21,60000

€

BDY3E300

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm

0,04000

€

BDY3E700

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm

0,17000

€

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de 200 mm, tipus RC 20, classe D
250

60,00000

BD5B1E00

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre

BD5HX001

m

BD5HX002

m

€

BDY3E800

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm

0,24000

€

BDY3E900

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,50000

€

BD5HX003

m

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de 300 mm, tipus RC-30, classe D
400, col·locada sobre base de formigó

89,61000

€

BE42QB20

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0.6 mm

10,57000

€

BD5ZX001

u

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 740x275 mm, més bastiment, tipus ''Delta.80'' de
FDB,classe D-250

81,00000

€

BE44BGS0

m

Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliester i feltre de llana de vidre, de 406 mm de
diàmetre sense gruixos definits

11,04000

€

BD5ZX002

u

Bastimen i reixa de fosa grisa de 465x315 mm, lleugerament corba, tipus ''Zar'' de FDB

42,00000

€

BE4DJ047

u

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 480 mm de costat

194,74000

€

BD5ZX003

u

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x400x27 mm, classe C250, tipus RM-40 de FDB,
segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció

52,80000

€

BE52Q230

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió
marc cargolat i clips

11,85000

€

BD5ZX004

u

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 22 dm2 de superfície d'absorció, tipus 'Tango' de FDB

72,60000

€

BEK11D71

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment

22,68000

€

BD755000

m

Tub de formigó de diàmetre 20 cm

4,41000

€

BEKN1X01

u

517,64000

€

BD7FQ310

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

5,78000

€

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1850x810 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

BEKN1X02

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1310x810 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

806,50000

€

BEM32211

u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

52,09000

€

BEMHUX01

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa,
amb alimentació monofàsica de 240 V i 450 W de potència elèctrica total absorbida

1.124,62000

€

BEMHUX02

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1400 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa,
amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida

1.372,48000

€

BEMHUX03

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 2000 m3/h i una pressió estàtica màxima de 150 Pa,
amb alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de potència elèctrica total absorbida

1.632,60000

€

BD7FQ410

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

8,66000

€

BD7K3320

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

8,77000

€

BDD1A090

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada

64,31000

€

BDDZ3170

U

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D 70 cm i 165 kg de pes

75,23000

€

BDDZV001

u

Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes

3,71000

€

BDGZU010

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària

0,11000

€

BEV42001

u

Material per a instal·lació electrica de punt de control

BEW4B000

u

BEW52000

u

BFB24300

m

BFB26300

80,89000

€

Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre

9,12000

€

Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt

4,26000

€

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,17000

€

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,39000

€

BDK2X001

u

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 70x70 cm i 94 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis

100,00000

€

BDKZ0010

u

Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de
perfil metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura d'emprimació antioxidant i dues capes de
pintat final segons color que designi la direcció facultativa, per a arqueta

50,09000

€

BDKZ3170

U

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

28,87000

€

BDKZH8B0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

13,06000

€

BFB27300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,61000

€

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

5,46000

€

BFB28300

m

0,95000

€

BDW3B800

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

7,64000

€

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BDW3B900

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

16,82000

€

BFB29300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,50000

€

BDW3BA00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

29,41000

€

BFWB2405

u

€

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm

2,28000

€

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,61000

BDW3E200
BDW3E300

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm

3,18000

€

BFWB2605

u

2,82000

€

BDW3E700

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

12,11000

€

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
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BFWB2705

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

4,37000

€

BFWB2805

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

6,13000

€

BFWB2905

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

9,12000

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000

€

BFYB2405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,03000

€

BFYB2605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,07000

€

BFYB2705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,11000

€

BFYB2805

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,17000

€

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,27000

BFYB2905

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

BGA12220

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt

10,05000

€

BGA21113

u

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu
alt, per a encastar

11,65000

€

BGD10015

u

Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra

14,49000

€

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics

4,50000

€

BGW23000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,23000

€

BGWA1000

u

Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment

0,29000

€

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

0,13000

€

BGZZ1000

u

Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de
subministrament i visat pel col.legi professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de
condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot inclòs

1.000,00000

€

BH253220

u

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de lamel·les metàl·liques i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat

64,50000

€

BH253320

u

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de lamel·les metàl·liques i 1 tub fluorescent
de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat

77,83000

€

BH2DA126

u

Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 18 W en
posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

25,62000

€

BH2DA146

u

Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en
posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

25,62000

€

BH2DA1D6

u

Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 2 làmpades de fluorescència de 26 W
en posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

28,02000

€

BH2L1141

u

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera,
amb font d'alimentació, per a col·locar encastada

117,50000

€

BH616811

u

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat
de 75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau
de protecció IP 423, per a col·locar superficialment

35,06000

€

BHMX004

u

Bàcul de 7 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall
securitzat i arenat, cargols d'acer inox. Lluminària preparada per 35W CDM-T. Tipus BALI de DAE,
amb connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles

1.350,00000

€

BHM11F22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

160,86000

€

BHM1X013

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, acabada amb una capa de preparació i dues de pintura de
particules metàl·liques, color a determinar, de 4 m d'alçària, tipus Oslo, de FDB, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5

137,60000

€

BHM3X002

u

Bàcul de 7 m d'alçària, amb dos braços a 5 i 7 m respectivament, d'acer corten. Lluminàries d'acer
pintat, pantalles de cristall securitzat i arenat, cargols d'acer inox. Lluminària a 5 m preparada per
35W CDM-T, lluminària a 7 m preparada per a 70W CDM-T. Tipus BALI de DAE

2.000,00000

€

BHM3X003

u

Bàcul de 5 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall
securitzat i arenat, cargols d'acer inox. Lluminària preparada per 35W CDM-T. Tipus BALI de DAE,
amb connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles

1.180,00000

€

BHN8X001

u

Llumenera simètrica JNR-V/CC, tipus JUNIOR de CARANDINI

158,34000

€

BHQ3X001

u

Projector mural per a exteriors amb armadura i marc de fosa injectada d'alumini, entrada de cables
per premsa estopes PG-11, obertura d'accés al llum per la part frontal, accés a l'equip per la part
posterior amb caixa específica de poliamida, de mides 300x380x198 mm, tancament del marc en
vidre temperat i junt de silicona, reflector d'alumini anoditzat i segellat. Tipus MX 70

143,00000

€

BHU3X001

u

Làmpada de 35 W de CMDT 3000ºK, connexions, accessoris, caixa de fusibles

16,10000

€

BHU8C640

u

Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d2 de 18 W, llum de color estàndard i
un índex de rendiment del color de 70 a 85

6,82000

€

€

BG161611

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

2,66000

€

BG1A0630

u

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta

130,41000

€

BG21RL10

m

Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

3,50000

€

BG225710

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,34000

€

BG22TK10

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, per a canalitzacions soterrades

1,88000

€

BG22TL10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000

€

BG23E910

m

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

3,28000

€

BG314500

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2

2,31000

€

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,29000

€

BG611040

u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu econòmic

0,40000

€

BG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

3,47000

€

BG621293

u

Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

6,64000

€

BG621HD3

u

Commutador triple, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

8,09000

€

BG631153

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, per a encastar

3,78000

€

BG63915M

u

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa

4,77000

€

BG641173

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar

3,47000

€

BG675321

u

Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, preu econòmic

1,22000

€

BG6ZB535

u

Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, de fins a 3 mòduls, per
a fixar a caixa de mecanismes rectangular

0,66000

€

BG731183

u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W
de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat
d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, per a encastar

51,42000

€
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BHU8C770

u

Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i
un índex de rendiment del color de 70 a 85

7,02000

€

BJSA32A0

u

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 12 estacions

212,08000

€

BHV21F00

u

Sensor de nivell de il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge

73,33000

€

BJSB1210

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

52,64000

€

BHW61000

u

Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització

0,50000

€

BJSB1310

u

81,60000

€

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

38,94000

€

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

38,94000

€

BJSB1410

u

88,43000

€

BJ14BA1Q

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, amb els elements de fixació i per a
col·locar sobre el paviment

174,52000

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

€

BJSCA100

u

Estació meteorològica per a connectar a programador local

196,35000

€

BJSD00B0

u

Arqueta rodona tipus 'rd vb-708' o equivalent amb cargol per tancar de 25 cm de diàmetre

7,95000

€

BJ18LHAA

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i 50
cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a encastar

92,61000

€

BJSW1120

u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4´´

5,21000

€

BJSWE100

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´

3,32000

€

BJ1AB21P

u

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

49,40000

€

BJ1ZAD01

u

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu
superior

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques

BJ2311EG

u

Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets

40,51000

€

7,80000

€

46,29000

€

BJSWE300

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2

4,07000

€

BJSWE400

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´

6,99000

€

BJSZ0007

u

Vàlvula de rentat de connexió d'1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou part proporcional de peces
de connexió

3,27000

€

BJSZ0010

u

Vàlvula antisifó per a purgat de canonades

2,55000

€

BM131211

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB,
so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació
interior

24,70000

€

BJ24A131

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

11,05000

€

BJ28J12A

u

Bateria mescladora per a aigüera, mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de 1/2´´

64,47000

€

BM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi
posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

102,46000

€

BJ298131

u

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

14,71000

€

BM212110

u

Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de
connexió a la canonada

546,96000

€

BJ3317N7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

4,19000

€

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat

39,54000

€

BM313511

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat

119,79000

€

Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, per a connectar al ramal de PVC

11,11000

BMY13000

u

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

0,53000

€

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

0,27000

€

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

60,36000

BMY21000

u

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

1,77000

€

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,28000

€

BJ33U010
BJ42U010

u
u

€
€

BJ43U010

u

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

29,82000

€

BN118320

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

19,07000

€

BJ46U020

u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

250,81000

€

BN119320

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu
alt

28,75000

€

BJ4ZU015

u

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150 mm

12,78000

€

BN11A320

u

€

BJA26310I44X

u

Termo elèctric mural vertical SDN 100 V, d'acer vitrificat i resistència blindada, amb una potència
de 1200 kW, capacitat de 100 l i dimensions 515x919 mm, per a producció d'aigua calenta
sanitària, ref. 14SDNV100 de la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL

284,00000

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

60,73000

€
BN3343S0

u

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló

9,89000

€

BN3363S0

u

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló

16,34000

€

BN3373S0

u

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló

19,22000

€

BJM33BP0

u

Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1´´ de diàmetre nominal, de plàstic

BJS1U001

u

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus ''baioneta'' de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

6,23000

€

119,00000

€

BJS1UZ10

u

Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

30,00000

€

BJS22210

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm
d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge

15,32000

€

BN3383S0

u

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló

25,32000

€

BJS51760

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,05000

€

BN749320

u

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió màxima i
amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt

671,82000

€

BJS70003

u

Regulador de pressió de plàstic de connexió de fins a 1´´ 1/2, amb sortida fixa de 3 bar, amb
racord per presa de manòmetre, inclou part proporcional de peces de connexió

6,94000

€

BN7615E0

u

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb
cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 4 bar

44,77000

€

BJSA0002

u

Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors

76,33000

€

BN81A320

u

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

75,65000

€
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BNER1351

u

Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

13,55000

€

BNER1451

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

13,55000

€

BNER1551

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

49,05000

€

BP112102

u

Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal banda V), en pal de <= 4 m d'alçària i per a
recolzar a una base plana

206,97000

€

BQ7128A1

m

Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

16,27000

€

BQ7129BE

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

159,08000

€

BQ7136A0

u

Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu
econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

61,95000

€

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

55,30000

€

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

6,62000

€

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

8,05000

€

BP121040

u

Amplificador monocanal, banda UHF, guanys de 43 dB, nivell màxim de sortida de 117 dBuv,
muntatge en tecnica Z, atenuador regulable a l'entrada de 18 dB

66,55000

€

BR361100
BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

6,00000

€

BP148231

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb
tapa, de preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa

8,34000

€

BR3P2210

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

20,00000

€

BP151000

m

Conductor coaxial d'atenuació normal

0,44000

€

BR3P2310

m3

15,00000

€

BP32U001

u

Central de megafonia, amb amplificador de 10 W de potència i 4 zones, amb alimentació integrada

450,07000

€

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

BP35UAC2

u

Altaveu circular de sostre, bicònic de 4'' de diàmetre, de 5 W de potència (RMS), sensibilitat (1
kHz, 1 W, 1 m) de 81 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica de color blanc, amb fixació per
molles i per a encastar en fals sostre

24,29000

€

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

0,92000

€

BP52U001

u

Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament en
centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes

34,00000

€

BP5314A3

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per cargols,
amb tapa, de preu alt, per a encastar

12,06000

€

BP7382D3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a
muntar sobre bastidor o caixa

14,97000

€

Paperera trabucable, tipus PA600M de FDB, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb tractament ''ferrus'' contra
l'oxidació i pintura al forn en color grix, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al
paviment, col·locada

45,60000

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 800 mm d'alçària, i D 95
mm, amb anell d'acer inox., amb forat longitudinal, tipus Hospitalet inox de FDB

24,80000

BQ210001

BQ42X002

u

u

€

€

BR3PE210

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel

36,00000

€

BR42122B

u

Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

139,11000

€

BR434A2B

u

Fraxinus ornus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

111,50000

€

BR43942C

u

Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

117,00000

€

BR43H439

u

Liquidambar styraciflua de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 70 l

90,00000

€

BR44F62B

u

Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

201,02000

€

BR451G2B

u

Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

141,51000

€

BR45BJ3B

u

Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 70 l

130,00000

€

BR469J3D

u

Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l

123,33000

€

BQ7X001

u

Tobogan independent de 1,8 m d'alçada, model KPL303-0911 de la casa KOMPAN.

2.950,00000

€

BR46A436

u

Juniperus communis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l

3,60000

€

BQ7X002

u

Balancí de 4 places, de fusta de pi i acer galvanitzat, amb amortidors de rodes neumàtiques, model
KPL118-0601de la casa KOMPAN.

1.050,00000

€

BR46AH35

u

Juniperus pfitzeriana Mint Julep d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 a 5 l

18,20000

€

BQ7X003

u

Estructura per a gronxadors de fusta de pi i acer galvanitzat, alçada 2,5 m i llargària 5,40 m, amb 6
potes i peus d'acer per ancoratge a terra, model SW903301-0902 de la casa KOMPAN.

2.580,00000

€

BR46AK35

u

Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 a 5 l

18,20000

€
€

Seient niu per a gronxador, D120cm, cadenes d'acer inoxidable, model SW990061-00 DE
KOMPAN

1.330,00000

BQ7X004

u

€

BR4C3617

u

Cotoneaster horizontalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

3,57000

BR4DNK3A

u

Hedera hibernica d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 2 l

3,28000

€

BR4EE232

u

Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l

1,43000

€

BQ7X005

u

Seient clàssic per a gronxador, cadenes d'acer inoxidable, model SW990011-00 de KOMPAN

160,00000

€

BR4H3433

u

Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l

1,43000

€

BQ71067E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

113,14000

€

BR4U1303

kg

Barreja composada per ray-grass anglès (Lolium perenne), poa de prat (Poa pratensis), festuca
(Festuca rubra) i agrostis blanca (Agrostis estolonifera), de qualitat normal

2,06000

€

BQ71097E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

125,02000

€

BR4U1G00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N

m

Tauló de fusta tropical de 20x14 cm i fins a 2,5 m de llargària

5,25000

€

12,83000

€

8,70000

€

BRB5X001

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

175,50000

€

BRB5X002

m

Tauló de fusta de pi roig de 22x6 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

5,16000

€

BRB5X003

m

€

u

Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de
DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

147,52000

Tauló de fusta de pi roig de 9,5x4,5 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure
en autoclau per un grau de protecció profunda

1,10000

€
BRI3X001

m2

€

BQ7119BE

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

151,50000

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat 400 g/m2, amb suport de
friselina de polipropilé de 20 gr, de la casa BONTERRA IBÉRICA SL.

1,28000

€
BRI3X002

m

€

m

Sòcol de DM polilaminat amb PVC de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

12,28000

€

Barrera antiarrels amb làmina ROOTBARRIER 325 de la casa PROJAR, subministrat en rotlle de
65 cm.

5,33000

BQ7125A1
BQ71266E

u

Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, amb portes de
DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors i ferratges

109,89000

€

BQ711552

m

Regleta de DM polilaminat amb PVC de 5 cm d'alçària, per a encolar

BQ7116CE

u

BQ71197E
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m3

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

74,57000

Preu EURO

Parcial

€

D0701461

m3

Import

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,050

/R x 19,92000

=

Subtotal:

20,91600
20,91600

78,17000

Preu EURO

Parcial

A0150000

20,91600

h

Manobre especialista

1,000

/R x 19,92000

=

Subtotal:
h

Formigonera de 165 l

0,750

/R x 1,77000

=

Subtotal:

1,32750

C1705600

1,32750

h

Formigonera de 165 l

0,700

=

Subtotal:
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x 105,75000

=

21,15000

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,520

x 20,37000

=

30,96240

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D060M022

m3

52,11240

52,11240

1,00 %

74,56506

COST EXECUCIÓ MATERIAL

74,56506
73,03000

Preu EURO

Parcial

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

0,200

x 105,75000

=

21,15000

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,11000

=

0,22200

1,740

x 20,37000

=

35,44380

B0312020

t

h

Manobre especialista

0,900

/R x 19,92000

=

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

€
m3

Import

17,92800

h

Formigonera de 250 l

0,450

/R x 2,62000

=

Subtotal:

17,92800

A0150000

m3

Aigua

0,180

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0512401

t

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

C1705600

0,650

x 18,12000

=

11,77800

1,550

x 16,71000

=

25,90050

B0512401

0,150

x 105,75000

=

15,86250

B0312020
B0111000

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

78,17400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

78,17400

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

81,22000

Preu EURO

Parcial

h

Manobre especialista

1,000

/R x 19,92000

=

€

Import

19,92000
19,92000

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,77000

=

Subtotal:

=

0,19980

53,74080

0,19920

19,92000

Maquinària
1,17900

x 1,11000

Subtotal:

56,81580

COST DIRECTE

Subtotal:

Materials
B0111000

56,81580

Ma d'obra

1,17900
1,17900

1,23900

1,00 %

Unitats

17,92800

Maquinària
C1705700

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

Subtotal:

Ma d'obra
A0150000

1,23900

t

D0701641
Unitats

1,23900

B0512401

0,20916

Rend.: 1,000

19,92000

Materials

COST DIRECTE

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

19,92000
19,92000

/R x 1,77000

Materials
t

Import

Maquinària

1,32750

B0512401

€

Ma d'obra

Maquinària
C1705600

20

1,23900
1,23900

1,23900

Materials
t

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

0,250

x 105,75000

=

26,43750

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,630

x 20,37000

=

33,20310

m3

Aigua

0,200

x 1,11000

=

0,22200

53,74080
0,17928

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

59,86260
1,00 %

59,86260
0,19920

COST DIRECTE

73,02708

COST DIRECTE

81,22080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

73,02708

COST EXECUCIÓ MATERIAL

81,22080
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

92,73000

Preu EURO

Parcial

€

D070A8B1
h

Manobre especialista

1,000

/R x 19,92000

=

Subtotal:

m3

19,92000
19,92000

COST DIRECTE

110,94651

COST EXECUCIÓ MATERIAL

110,94651

Import

Ma d'obra

19,92000

Maquinària

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,77000

=

Subtotal:

1,23900

108,03000

Preu EURO

Parcial

1,23900

A0150000

1,23900

h

Manobre especialista

1,050

/R x 19,92000

=

Subtotal:
B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,520

x 20,37000

=

30,96240

B0512401

t

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

0,380

x 105,75000

=

40,18500

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,11000

=

0,22200

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

71,36940

C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x 1,77000

=

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

71,36940

92,72760

Unitats

110,95000

Preu EURO

Parcial

B0512401

t

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

0,380

x 105,75000

=

40,18500

B0312020
B0532310

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,380

x 20,37000

=

28,11060

kg

Calç aèria CL 90

190,000

x 0,09000

=

B0111000

17,10000

m3

Aigua

0,200

x 1,11000

=

0,22200

€

DESPESES AUXILIARS

h

Manobre especialista

1,050

/R x 19,92000

=

Subtotal:

20,91600
20,91600

D070I025

m3

20,91600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x 1,77000

=

Subtotal:
t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,530

x 20,37000

=

31,16610

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,11000

=

0,22200

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

400,000

x 0,09000

=

36,00000

B0512401

t

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

0,200

x 105,75000

=

21,15000

Subtotal:

88,53810

A0150000

1,28325

Materials
B0312020

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,000

% s 20,91600
Subtotal:

=

0,20916
108,02601

COST EXECUCIÓ MATERIAL

108,02601

Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

Rend.: 1,000

110,95000

Preu EURO

Parcial

h

Manobre especialista

1,050

/R x 19,92000

=

Subtotal:
C1705600

€
Import

20,91600
20,91600

20,91600

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x 1,77000

=

Subtotal:

1,28325
1,28325

1,28325

Materials
88,53810

0,20916
0,20916

1,00 %

Maquinària

Altres
A%AUX001

85,61760

Ma d'obra

1,28325
1,28325

85,61760

COST DIRECTE

Unitats

Maquinària
C1705600

1,28325

Import

Ma d'obra
A0150000

1,28325

Materials

92,72760

Rend.: 1,000

20,91600

1,28325

Subtotal:
m3

20,91600
20,91600

Subtotal:

0,19920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Maquinària

1,00 %

COST DIRECTE

€

Ma d'obra

Materials

D070A4D1

22

ELEMENTS COMPOSTOS

Unitats
A0150000

Pàg.:

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,11000

=

0,22200

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

400,000

x 0,09000

=

36,00000

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,530

x 20,37000

=

31,16610

B0512401

t

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

0,200

x 105,75000

=

21,15000

0,20916

Subtotal:

88,53810

Altres
A%NAAA

U

Despeses auxiliars

1,000

% s 20,91600

=

0,20916

88,53810
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ELEMENTS COMPOSTOS

m3

0,20916

0,20916

COST DIRECTE

110,94651

COST EXECUCIÓ MATERIAL

110,94651

Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt
CEM III i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000

82,05000

€

DESPESES AUXILIARS

D0B27A00

h

Manobre especialista

Preu EURO

Parcial

A0134000

Import

A0124000

1,000

/R x 19,92000

=

Subtotal:
Formigonera de 165 l

19,92000

0,700

/R x 1,77000

=

Subtotal:

0,83949

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,83949

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

h
h

Ajudant ferrallista
Oficial 1a ferrallista

Rend.: 1,000

19,92000

Preu EURO

Parcial

0,005

/R x 20,44000

=

0,10220

0,005

/R x 23,02000

=

0,11510

€

Import

1,23900

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0102

x 1,08000

=

0,01102

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050

x 0,58000

=

0,60900

Subtotal:

1,23900
DESPESES AUXILIARS

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,400

x 1,11000

=

0,44400

B0519401

t

Ciment amb escòries de forn alt CEM III/B 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x 122,93000

=

24,58600

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,740

x 20,37000

=

35,44380

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,11000

=

0,22200

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

60,69580

0,84000

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x 23,02000

=

0,11510

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x 20,44000

=

0,10220

Subtotal:

0,21730

0,62002
1,00 %

0,00217
0,83949

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,83949

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,86000

Preu EURO

Parcial

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x 20,44000

=

0,10220

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x 23,02000

=

0,11510

€

Import

Subtotal:

0,21730

0,21730

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0102

x 1,08000

=

0,01102

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050

x 0,60000

=

0,63000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
0,21730

0,62002

COST DIRECTE

82,05400

Rend.: 1,000

0,21730

Ma d'obra

82,05400

Unitats

kg

60,69580
0,19920

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

D0B2A100

1,00 %

COST DIRECTE

0,21730

B0A14200

1,23900

B081C010

kg

0,84000

Materials

Materials

D0B27100

0,00217

COST DIRECTE

Subtotal:

19,92000

Maquinària
h

kg

1,00 %

Unitats

Ma d'obra

C1705600

24

Ma d'obra
Unitats

A0150000

Pàg.:

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal:

D071J461

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,64102
1,00 %

0,64102
0,00217

COST DIRECTE

0,86049

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,86049

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0102

x 1,08000

=

0,01102

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050

x 0,58000

=

0,60900

Subtotal:

0,62002

0,62002
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PARTIDES D'OBRA

P-1

14511337

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m3

Pilar i pantalles de formigó armat, amb encofrat per a
revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120
kg/m3

Rend.: 1,000

Unitats

442,91

Preu EURO

Parcial

€

E4DCAD00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi

1,100

x 43,24324

=

47,56756

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

17,000

x 1,36130

=

23,14210

Import

Partides d'obra
E4B13000

kg

Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

99,000

x 1,17467

=

116,29233

E4D11103

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

10,700

x 18,36579

=

196,51395

Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

1,000

E45117C3

m3

x 115,54188

=

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

115,54188

428,34816

m3

Pilar i pantalles de formigó armat, amb encofrat per
anar vist , amb una quantia de 10,7 m2/m3, formigó
HA-30/B/20/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia aprox.
de 99 kg/m3

Unitats

507,40

Preu EURO

145CX001

m2

428,34816

Parcial

88,47072

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

88,47072
3,00800

Solera de formigó armat, de 15 cm de gruix,, formigó
HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 4 kg/m2

91,47872

Rend.: 1,000

Unitats

20,04

Preu EURO

Parcial

€

Import

Partides d'obra

442,91200

Rend.: 1,000

88,47072

COST EXECUCIÓ MATERIAL

428,34816
14,56384

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1451X002

Subtotal:

P-4
Subtotal:

P-2

26

E45C18H4

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

0,150

x 92,93061

=

13,93959

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

4,000

x 1,36130

=

5,44520

€

Subtotal:

Import

19,38479

19,38479

Partides d'obra
E4D1K125

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m

10,700

x 24,19477

=

E45117C3

m3

Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

1,000

x 115,54188

=

115,54188

E4B13000

kg

Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

99,000

x 1,17467

=

116,29233

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

490,71825

m2

Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó
HA-30/B/20/I, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 17
kg/m2

m3

Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/20/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

0,170

m2

490,71825

91,48

Preu EURO

Parcial

Partides d'obra
E45CA9H4

145CX002

507,40267

Rend.: 1,000

Unitats

P-5

490,71825
16,68442

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
145CCX01

19,38479
0,65908

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-3

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

258,88404

x 104,47683

=

17,76106

€

Import

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 i 30 cm de
gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi, amb una quantia d'1,15 m2/m2, formigó
HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia
aprox. de 0,28 m3/m2 i armadura d'acer B500 S en
barres corrugades i B500 T amb malles
electrosoldades, amb una quantia aprox, de 28
kg/m2. Inclosa part proporcional de biga despenjada,
de canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa
la part proporcional d'encofrat per anar vist.
Superfície amidada amb projecció horitzontal

20,04387

Rend.: 1,000

Unitats

103,21

Preu EURO

Parcial

€

Import

Partides d'obra
E45C17H4

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

0,280

x 92,35941

=

25,86063

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

26,000

x 1,36130

=

35,39380

E4DC2D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

1,150

x 33,53145

=

38,56117

Subtotal:

99,81560

99,81560
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

99,81560
3,39373

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

103,20933

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

73,72774
2,50674

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

145CX003

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 27 i 30 cm de
gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi, amb una quantia d'1,18 m2/m2, formigó
HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia
aprox. de 0,26 m3/m2 i armadura d'acer B500 S en
barres corrugades i B500 T amb malles
electrosoldades, amb una quantia aprox, de 24
kg/m2. Inclosa part proporcional de biga despenjada,
de canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa
la part proporcional d'encofrat per anar vist

Rend.: 1,000

96,71

P-8

Preu EURO

Parcial

E4DC2D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

1,180

x 33,53145

=

39,56711

E45C17H4

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

0,260

x 92,35941

=

24,01345

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

22,000

x 1,36130

=

29,94860

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

93,52916

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per anar vist,
a una alçària <= 12 m, amb tauler fenòlic, amb una
quantia d'1,33 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat
amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,19 m3/m2 i
armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500
T amb malles electrosoldades, amb una quantia
aprox, de 19 kg/m2

Rend.: 1,000

Import

91,00

Preu EURO

Parcial

3,40 %

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi, amb una quantia de 0.82 m2/m2, formigó
HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia
aprox. de 0,26 m3/m2 i armadura d'acer B500 S en
barres corrugades i B500 T amb malles
electrosoldades, amb una quantia aprox, de 19
kg/m2. Inclosa part proporcional de biga despenjada,
de canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa
la part proporcional d'encofrat per anar vist

E45C17H4

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

0,190

x 92,35941

=

17,54829

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

19,000

x 1,36130

=

25,86470

E4DC2D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

1,330

x 33,53145

=

44,59683

Unitats

93,52916

76,23

Preu EURO

Parcial

€

Import

Partides d'obra
E45C17H4

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

0,250

x 92,35941

=

23,08985

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

17,000

x 1,36130

=

23,14210

E4DC2D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

0,820

x 33,53145

=

27,49579

Subtotal:

73,72774

73,72774

Import

P-9

14A1X001

u

P-10

15113X01

m2

88,00982

88,00982

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

88,00982
2,99233

COST EXECUCIÓ MATERIAL

96,70915

Rend.: 1,000

€

Partides d'obra

93,52916
3,17999

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

m2

Subtotal:
Subtotal:

145CX004

145CX005

Unitats
Unitats

76,23448

€

Partides d'obra

P-7

28

91,00215

€
Conjunt d'ancoratge per a mur pantalla amb
Rend.: 1,000
603,00
perforació, capçal, 2 cables de 15 m, aprox. tessats a
26 t, amb placa exterior d'acer o de fosa
_____________________________________________________________________________________________________________
Coberta plana invertida transitable amb:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular de
densitat 500 Kg/m3, amb un gruix mitjà de 30 cm,
acabat amb capa de morter armat amb mallatex de 3
cm de gruix.
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base
de dues làmines de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 3 Kg/m2 i 4Kg/m2 cada una, amb
armadura de feltre de polièster, adherides entre sí,
tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i
Morterplas Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de
reforç inferior, i banda d'acabament, superior. Tindran
un desenvolupament adequat a cada cas segons
detalls, que serà com a mínim de 30 cm i, la banda
superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral,
tipus Morterplás Polimérica FV 4 Kg Mineral de
Texsa, o similar.
L'entrega amb la barana metàl·lica es realitza
segons detalls, amb màstic Texsadh P.1, làmina
Morterplás
Polimèrica SBS FV 2,4 GR-2 i segellat del junt amb
Texsaflex P, de Texsa o similar.
- Capa separadora difusora de vapor de feltre de

Rend.: 1,000

52,37

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-13

15133X01

m2

_____________________________________________________________________________________________________________
15113X02

m2

Coberta plana invertida transitable amb:
- Imprimació a base d'emulsió asfàltica amb un
consum de 0,3 Kg/m2 tipus Emufa I, de Texsa, o
similar.
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base
de dues làmines de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 3 Kg/m2 i 4Kg/m2 cada una, amb
armadura de feltre de polièster, adherides entre sí,
tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i
Morterplas Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de
reforç inferior, i banda d'acabament, superior. Tindran
un desenvolupament adequat a cada cas segons
detalls, que serà com a mínim de 30 cm i, la banda
superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral,
tipus Morterplás Polimérica FV 4 Kg Mineral de
Texsa, o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè
extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a
la compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa
o similar.
- Capa separadora difusora de vapor de feltre de
polipropilè tipus Texxam 700 de Texsa o similar.
- Xapa de repartiment i formació de pendents de
formigó armat amb malla electrosoldada 20x20 cm
D8mm, de 15 a 20 cm de gruix.
- Paviment que no s'inclou en aquesta partida
Inclou part proporcional de remats perimetrals i
especificacions complementàries, si és el cas, dels
productes aplicats

Rend.: 1,000

64,03

€

_____________________________________________________________________________________________________________
P-12

15123X02

30

PARTIDES D'OBRA

polipropilè i polietilè termosoldat tipus Texxam 1500
de Texsa o similar.
- Paviment de formigó, que no s'inclou en aquesta
partida
Inclou part proporcional de remats perimetrals i
especificacions complementàries, si és el cas, dels
productes aplicats

P-11

Pàg.:

m2

€
Coberta plana invertida no transitable, amb:
Rend.: 1,000
50,26
- Membrana impermeabilitzant monocapa, no
adherida, constituïda per làmina de betum polimèric,
modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2, amb
armadura de polietilè biorientat, tipus Morterplás
Polimèrica PE 4,8 Kg de Texsa, o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè
extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a
la compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa
o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus
Texxam 700 de TEXSA o similar.
- Xapa plegada d'alumini anoditzat en color plata, de
2 mm de gruix, amb un retorn de 20 cm pels laterals
de la caixa.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i
especificacions complementàries, si és el cas, dels
productes aplicats
_____________________________________________________________________________________________________________

Coberta plana invertida transitable enjardinada, amb:
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base
d'una làmina de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 3 Kg/m2 cada una, amb
armadura de fibra de vidre, tipus Morterplas
Polimèrica FV 3 Kg, de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de
reforç inferior, i banda d'acabament, superior. Tindran
un desenvolupament adequat a cada cas segons
detalls, que serà com a mínim de 30 cm . La banda
superior, serà autoprotegida tipus Morterplas FP 4Kg
Garden.
Els ancoratges de les baranes s'impermeabilitzen
amb màstic Texsadh P-1 de Texsa, o similar, segons
detalls.
- Capa impermeabilitzant adherida a la inferior, a
base d'una làmines de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 4 Kg/m2 amb additius antiarrels,
autoprotecció mineral i armadura de feltre de polièster
de 180 gr/m2, tipus Morterplas FP 4Kg Garden, de
Texsa, o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus
Texxam 700 de Texsa o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè
extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a
la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa
o similar.
- Capa drenant formada per estructura tridimensional
de poliestirè amb revestiment filtrant de polipropilè
per una cara, tipus Drentex capa 200 de Texsa o
similar.
- Substrat de terra vegetal de jardineria de categoria
mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel, de
35 cm de gruix.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i
especificacions complementàries, si és el cas, dels
productes aplicats

Rend.: 1,000

75,10

€

_____________________________________________________________________________________________________________
P-14

1700X001

m2

€
Impermeabilització de mur perimetral de formigó
Rend.: 1,000
9,26
armat, prèvia neteja del parament amb aigua a
pressió, amb aplicació de dues capes de morter
impermeabilitzant VANDEX SUPER, amb una dotació
de 0,75 kg/m2 cada una. Inclosa impermeabilització
de racons i junts mitjançant la formació de regata de
2,5x2,5 cm, aplicació de preparació de morter
impermeabilitzant VANDEX SUPER, reblert de morter
de reparació VANDEX UNI MORTAR 1 i capa
d'acabat de morter de VANDEX SUPER, inclosa part
proporcional de retirada de plaques d'ancoratge i
segellat amb morter impermeabilitzant i reblert amb
morter de reparació
_____________________________________________________________________________________________________________
P-15

1795X001

m2

Impermeabilització exterior de mur flexo resistent,
amb:
- Làmina protectora i drenant composada per
estructura tridimensional de polietilè d'alta densitat
(HDPE) i geotèxtil
per una cara, tipus Drentex Protect Plus, de Texsa.
Es col·locarà perfil especial de remat superior de la
làmina.
- Làmina impermeabilitzant autoadhesiva recoberta
de malla de polipropilè, tipus Texself 1,5 de TEXSA, o

Rend.: 1,000

12,87

€
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PARTIDES D'OBRA

m2

Coberta plana invertida no transitable amb:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular
(pendent 2%).
- Membrana impermeabilitzant monocapa, no
adherida, constituïda per làmina de betum polimèric,
modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2, amb
armadura de polietilè biorientat, tipus Morterplás
Polimèrica PE 4,8 Kg de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de
reforç inferior, i banda d'acabament, superior. Tindran
un desenvolupament mínim de 30 cm (15 cm sobre
el nivell d'acabat) i, la banda superior, serà
autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás
Polimèrica Fv 4 Kg Mineral de Texsa, o similar. Es
rematarà amb perfil específic segons detall.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè
extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a
la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa
o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus
Texxam 700 de TEXSA o similar.
- Capa de 5 cm de gruix de grava de palet de riera.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i
especificacions complementàries, si és el cas, dels
productes aplicats

Rend.: 1,000

40,25

€

_____________________________________________________________________________________________________________
P-17

€
Fusteria, tipus F.01, per a un buit d'obra de 202x215
Rend.: 1,000
364,00
cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges,
amb tarja de vidres fixes, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-18

1A23X041

u

€
Fusteria, tipus F.02, per a un buit d'obra de 340x215
Rend.: 1,000
517,50
cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges,
amb tarja de vidres fixes, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-19

1A23X042

u

€
Fusteria, tipus F.03, per a un buit d'obra de 151x215
Rend.: 1,000
333,90
cm, per pintar, amb marc, dos fulls batents desiguals i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E
9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-20

1A23X043

u

€
Fusteria, tipus F.04, per a un buit d'obra de 151x215
Rend.: 1,000
325,80
cm, per pintar, amb marc, dos fulls batents desiguals i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E
9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-21

1A23X044

1A23X045

32

€
Fusteria, tipus F.06, per a un buit d'obra de 90x215
Rend.: 1,000
226,80
cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
1A123X01

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

similar.
- Imprimació asfàltica tipus Emufal I, amb un consum
de 0,3 Kg/m2, de Texsa, o similar

P-16

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

u

€
Fusteria, tipus F.05, per a un buit d'obra de 170x215
Rend.: 1,000
279,00
cm, per pintar, amb marc, dos fulls batents i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________

P-22

1A23X046

u

P-23

1A23X047

u

P-24

1A23X048

u

P-25

1A23X049

u

P-26

1A23X050

u

P-27

1A23X051

u

P-28

1A23X052

u

P-29

1A23X053

u

P-30

1A23X054

u

P-31

1A23X055

u

€
Fusteria, tipus F.07, per a un buit d'obra de 160x215
Rend.: 1,000
352,80
cm, per pintar, amb marc, un full corredís, guia
d'obertura automàtica i farratges, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Fusteria, tipus F.08, per a un buit d'obra de 90,5x215
Rend.: 1,000
245,70
cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Fusteria, tipus F.09, per a un buit d'obra de
Rend.: 1,000
280,80
90,5x242,5 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E
9
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Fusteria, tipus F.10, per a un buit d'obra de
Rend.: 1,000
330,30
181x242,5 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E
9
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Fusteria, tipus F.11, per a un buit d'obra de 85x210
Rend.: 1,000
292,50
cm, per pintar, amb marc, un full corredís, guia i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E
9
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Fusteria, tipus F.12, per a un buit d'obra de
Rend.: 1,000
398,70
221,7x216 cm, per pintar, amb un full corredís, guia i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E
9
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Fusteria, tipus F.13, per a un buit d'obra de 322x215
Rend.: 1,000
526,00
cm, per pintar, amb marc, dos fulls batents i ferratges,
amb tarja de vidres fixes, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Fusteria, tipus F.14, per a un buit d'obra de
Rend.: 1,000
330,30
133,8x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges i una tarja fixa, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Fusteria, tipus F.15, per a un buit d'obra de
Rend.: 1,000
350,10
169,9x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges i una tarja fixa, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Rend.: 1,000
340,20
Fusteria, tipus F.16, per a un buit d'obra de 157x215
cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges i
una tarja fixa, segons especificacions dels plànols
sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________

P-32

1A23X056

u
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PARTIDES D'OBRA

1A23X057

u

€
Fusteria, tipus F.17, per a un buit d'obra de
Rend.: 1,000
247,50
100,3x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E
9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-34

1A23X058

u

€
Fusteria, tipus F.18, per a un buit d'obra de 110x215
Rend.: 1,000
281,70
cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________

P-44

u

€
Conjunt de 4 armaris, tipus F.20, per a un buit d'obra,
Rend.: 1,000
1.474,20
de 390,3x216 cm, amb frontals i lateral vistos per
pintar, divisories interiors i fonts de tauler xapat de
melamina, amb ferratges, segons especificacions
dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-42

1A23X065

€
Conjunt de 3 armaris, tipus F.21, per a un buit d'obra,
Rend.: 1,000
1.082,70
de 261,8x216 cm, amb frontals i lateral vistos per
pintar, divisories interiors i fonts de tauler xapat de
melamina, amb ferratges, segons especificacions
dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-43

1A23X066

u

1A23X067

u

u

€
Fusteria, tipus F.27, per a un buit d'obra de 216 cm
Rend.: 1,000
216,90
d'alçada i amplada, entre 59 i 80 cm, de DM hidròfug
per pintar, amb marc, un full batent i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________

Preu EURO

Parcial

m

Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub 6,000

x 1,13525

=

6,81150

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

0,500

x 17,83577

=

8,91789

EG225711

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

6,000

x 1,14731

=

6,88386

EG611041

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu
econòmic, encastada

1,000

x 1,29706

=

1,29706

EG675421

u

Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular, de 2 mòduls, amb bastidor per a
caixa rectangular, preu econòmic, col·locat

1,000

x 3,63991

=

3,63991

EP148231

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb tapa, de preu econòmic, muntada sobre caixa o
bastidor

1,000

x 15,20254

=

15,20254

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

u

44,21

u

u

€
Conjunt de 4 armaris, tipus F.19 per a un buit d'obra,
Rend.: 1,000
1.443,60
de 365x216 cm, amb frontals i lateral vistos per
pintar, divisories interiors i fonts de tauler xapat de
melamina, amb ferratges, segons especificacions
dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-41

1A23X064

Rend.: 1,000

EP151006

€
Fusteria, tipus F.26, per a un buit d'obra de 328x243
Rend.: 1,000
1.672,20
cm, per pintar, amb un full corredís, guia i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-40

1A23X063

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls estrets amb
tapa, de preu econòmic muntada sobre caixa o
bastidor, amb marc per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació
rectangular, tub flexible per a protecció de conductors
elèctrics de material plàstic, conductor coaxial i caixa
per a mecanismes, instal·lada

EG161611

€
Fusteria, tipus F.23, per a un buit d'obra de 254x216
Rend.: 1,000
682,20
cm, per pintar, fent cantonada, amb marc, un full
batent, un full fix i dos fulls batents i ferratges, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-39

1A23X062

u

u

€
Fusteria, tipus F.22, per a un buit d'obra de 262x216
Rend.: 1,000
686,70
cm, per pintar, fent cantonada, amb marc, un full
batent, un full fix i dos fulls batents i ferratges, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-38

1A23X061

34

€

Import

Partides d'obra

u

€
Fusteria, tipus F.25, per a un buit d'obra de 100x215
Rend.: 1,000
275,40
cm, per pintar, amb marc, un full batent de vaivé i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E
9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-37

1A23X060

1P148631

Unitats

€
Fusteria, tipus F.24, per a un buit d'obra de 157x215
Rend.: 1,000
235,80
cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
_____________________________________________________________________________________________________________
P-36

1A23X059

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

P-33

P-35

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

42,75276

3,40 %

42,75276
42,75276
1,45359
44,20635

€
P-45
1P50X001
u
Instal·lació general de línies de telefonia, encastades
Rend.: 1,000
846,00
_____________________________________________________________________________________________________________
P-46

1P50X002

u

€
Instal·lació general de línies de veu i dades amb
Rend.: 1,000
1.692,00
caixa de repartiment i connexions a totes les bases
d'endollament d'ordinadors
_____________________________________________________________________________________________________________
P-47

1P50X003

u

P-48

1P50X004

u

P-49

1Q70X001

u

€
Instal·lació general de línies de connexió d'altaveus
Rend.: 1,000
846,00
de central de megafonia
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Escomesa i muntant general de línies telefòniques
Rend.: 1,000
88,20
fins a caixa de distribució
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Conjunt de barra fixa per al bar, amb taulell i laterals
Rend.: 1,000
1.820,70
de tauler d'enllistonat de fusta de faig, envernissat,
agafat sobre mur de fàbrica de bloc de formigó,
mitjançant travessers de perfils d'acer, i faldó
davanter de tauler fenòlic, agafat sobre rastrells de
fusta, segons detalls de plànol, instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

P-50

1Q71E111

m

Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM
polilaminat amb PVC amb mòduls alts de 330 mm de
fondària, incloent mòdul articulat amb extractor i
mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de
fondària i 900 mm d'alçària, amb mòdul per a forn.
Tot instal·lat.

Rend.: 1,000

Unitats

446,05

Preu EURO

Parcial

EQ7129BE

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
totalment instal·lat

0,200

x 182,57567

=

36,51513

EQ71067E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
0,800
600x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM polilaminat
amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal·lat

x 133,58602

=

106,86882

EQ71097E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
0,200
900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM polilaminat
amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal·lat

x 154,29188

=

30,85838

EQ7116CE

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, totalment instal·lat

x 198,24138

=

79,29655

EQ7119BE

EQ71266E

EQ7136A0

EQ880X01

u

u

u

u

u

0,400

€

Import

x 176,79188

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
totalment instal·lat

x 174,99567

0,200

u

36

€
Modificació de quadre d'enllumenat públic existent,
Rend.: 1,000
564,00
per a integrar la instal·lació nova d'enllumenat i
suprimir la que es retira, tot inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
P-53

2R00X001

m

P-54

E0113001

u

P-55

E2212222

m3

€
Formació de jardineria parterre, amb fonament de
Rend.: 1,000
105,64
cèrcol de formigó armat, muret de bolc de ciment d'11
cm de gruix, coronat amb morter de ciment, formant
pendent cap a l'interior, folrat amb xapa d'acer
''corten'' de 3 mm en diferents trams d'1,5 m i en
diferents mides d'alçada de 200 a 500 mm, amb plecs
per riditzar el conjunt, adaptada al contorn del mur,
seguint el perímetre exterior, agafada sobre perfils U
d'acer, interposats i agafats, al seu torn, amb cargols,
segons detall en plànols. Inclosa oxidació en obra i
posterior envernissat, amb ''obatol'' o producte
equivalent
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Partida alçada d'abonament íntegre per tots els
Rend.: 1,000
39.988,59
conceptes i despeses de seguretat i salut de l'obra,
en conformitat amb les determinacions del
RD1627/97 i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
_____________________________________________________________________________________________________________

=

35,35838

Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000

=

Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
0,200
600x330 mm i 600 mm d'alçària, de DM polilaminat
amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal·lat

x 130,33602

Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 0,200
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, totalment instal·lat

x 81,12649

Extractor amb plaques de filtre, muntat a mòdul de
cuina articulat per a campana

x 325,98000

0,200

=

=

3,10

Preu EURO

Parcial

Import

h

Manobre

0,010

/R x 19,25000

=

Subtotal:

34,99913

0,19250
0,19250

0,19250

Maquinària
h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,050

/R x 56,03000

=

Subtotal:

26,06720

16,22530

2,80150
2,80150

2,80150

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00289

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

2,99689
0,10189

COST EXECUCIÓ MATERIAL
=

3,40 %

P-56

65,19600
65,19600

€

Ma d'obra

C1311120

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

2G13X001

A0140000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2G00X001

P-52

Unitats

Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
0,200
900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM polilaminat
amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal·lat

Subtotal:

P-51

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra

EQ71197E

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

E2221422

m3

65,19600
431,38489
14,66709
446,05198

€
Conjunt
d'instal·lació
elèctrica
d'alimentació
Rend.: 1,000
512,68
d'ascensor exterior, amb escomesa, mesurament,
protecció, conductors, etc., muntat
_____________________________________________________________________________________________________________

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de
fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
i càrrega mecànica sobre camió

3,09878

Rend.: 1,000

Unitats

7,36

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,040

/R x 19,25000

=

Subtotal:

0,77000
0,77000

0,77000

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,150

/R x 42,27000
Subtotal:

=

6,34050
6,34050

6,34050
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,50 %

0,01155

3,40 %

7,12205
0,24215

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E2251772

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

B0411100

m3

Matacà de pedra granítica per a fonaments

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,16

Preu EURO

Parcial

h

Manobre

0,010

/R x 19,25000

=

Subtotal:

Import

0,19250

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,045

/R x 50,44000

=

2,26980

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,045

/R x 56,03000

=

2,52135

0,19250

P-60

E31B3000

m3

4,79115
1,50 %

0,00289

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

4,98654
0,16954

45,26465

86,77

Preu EURO

h

Manobre

0,250

/R x 19,25000

Parcial
=

Subtotal:

kg

0,08663

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

60,26772
2,04910

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

h
h

Ajudant ferrallista
Oficial 1a ferrallista

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100

Rend.: 1,000

=

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

D0B2A100

€

kg

/R x 20,44000

=

0,16352

0,006

/R x 23,02000

=

0,13812

0,0051

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

x 1,08000

=

E3152QM1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra granítica,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, abocat des de camió

4,81250

1,000

0,00551

x 0,86049

=

Unitats

E31D1100

m2

79,03500
0,07219

3,40 %

83,91969
2,85327

0,86049

0,86600

62,32

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 19,25000
Subtotal:

=

5,77500
5,77500

0,86600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00452

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,17216
0,03985

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de
fonaments

1,21202

Rend.: 1,000
Unitats

18,89

Preu EURO

Parcial

5,77500

€
Import

Ma d'obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,400

/R x 20,44000

=

8,17600

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,300

/R x 23,02000

=

6,90600

Subtotal:

86,77296

Preu EURO

0,00551

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

Rend.: 1,000

0,30164

0,00551

15,08200

Materials
P-59

€
Import

0,30164

Subtotal:

79,03500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

Subtotal:

4,81250

79,03500

Preu EURO

Subtotal:

P-61
Subtotal:

1,21

0,008

Import

4,81250

x 71,85000

62,31682

Materials

Materials
B065960B

54,40609

1,50 %

Ma d'obra
A0140000

54,40609

DESPESES AUXILIARS

5,15608

Rend.: 1,000

Unitats

A0124000

4,79115

DESPESES AUXILIARS

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

0,7194

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E31522H1

9,14144

=

Ma d'obra
A0134000

Subtotal:

=

x 62,92000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
h

x 22,98000

Subtotal:

0,19250

C1335080

0,3978

€

Ma d'obra

P-58

38

Materials

7,36420

Rend.: 1,000

Unitats
A0140000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-57

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,100

x 1,12000

=

1,23200

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000

x 0,33000

=

0,33000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,050

x 2,51000

=

0,12550

B0DZ4000

m

Fleix

0,200

x 0,22000

=

0,04400

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0011

x 211,79000

=

0,23297

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

15,08200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,9998

x 0,44000

=

0,87991

m3

P-64

2,96019

2,96019

E38D1100

m2

Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO

0,22623

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,400

/R x 20,44000

=

8,17600

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

18,26842
0,62113

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,350

/R x 23,02000

=

8,05700

3,40 %

Formigó per a traves i pilarets, HA-25/P/20/IIa, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20, abocat des de camió

18,88955

Rend.: 1,000

84,58

Preu EURO

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,070

/R x 23,02000

=

1,61140

A0140000

h

Manobre

0,280

/R x 19,25000

=

5,39000

Subtotal:

Subtotal:

€

Import

7,00140

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050

x 71,14000

=

Subtotal:

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x 211,79000

=

0,40240

B0D81380

m2

Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos

1,0996

x 1,07000

=

1,17657

=

0,04400

B0DZ4000

m

Fleix

0,200

x 0,22000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,050

x 2,51000

=

0,12550

B0DZP300

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

1,000

x 0,24000

=

0,24000

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,5993

x 0,44000

=

1,14369

7,00140

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

74,69700

74,69700

0,10502

3,40 %

81,80342
2,78132

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E38B3000

kg

Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

84,58474

Rend.: 1,000

Unitats

74,69700

1,50 %

1,24

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,007

/R x 23,02000

=

0,16114

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008

/R x 20,44000

=

0,16352

Subtotal:

0,32466

0,32466

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0061

x 1,08000

=

Subtotal:
D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

0,00659

x 0,86049

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00659

0,86708

16,23300

3,24797

P-65

E3G5X001

m2

P-66

E3GZ1X01

u

P-67

E3GZ1X02

u

P-68

E3GZJX01

m

3,24797

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24350

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

19,72447
0,67063

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,39510

€
Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm
Rend.: 1,000
110,05
de gruix i formigonament amb formigó HA-30/F/20/IIa,
de consistència fluïda i grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i armadura per
a pantalles AP 500S d'acer amb barres corrugades B
500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una
quantia de 35 kg/m2
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
Rend.: 1,000
3.000,00
l'equip de perforació
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Transport i emplaçament de l'equip d'ancoratges,
Rend.: 1,000
2.100,00
inclosos desplaçaments de personal i preparació del
material
_____________________________________________________________________________________________________________

0,00659

Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària,
amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb
tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

Rend.: 1,000

Unitats

0,86049

16,23300

B0A31000

Materials
m3

€
Import

Materials

Ma d'obra

P-63

40

Ma d'obra

1,50 %

Unitats

B065960C

20,40
Parcial

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E38515G1

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-62

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

91,61

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,86708

1,50 %

0,00487

3,40 %

1,19661
0,04068
1,23729

A0140000

h

Manobre

1,120

/R x 19,25000

=

21,56000

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800

/R x 23,02000

=

18,41600

Subtotal:

49,18400

Materials
B0DZA000

l

Desencofrant

0,100

x 2,51000

=

0,25100

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

2,640

x 1,30000

=

3,43200

49,18400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

m3

Llata de fusta de pi

0,0055

x 211,79000

=

1,16485

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,650

x 0,44000

=

0,72600

B0A31000

kg

Clau acer

0,3306

x 1,15000

=

0,38019

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2756

x 70,59000

=

19,45460

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

15,800

25,40864

x 0,83949

=

25,40864

P-71

E4415115

38,67258

38,67258

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,73776

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

88,59434
3,01221

Sanejament de la superfície interior de pantalla amb
fresadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor

C1311120

h

Fresadora per a mur pantalla
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

4,24

Preu EURO

Parcial

0,050

/R x 70,84000

=

3,54200

0,010

/R x 56,03000

=

0,56030

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E3Z112P1

m2

3,40 %

11,24571
0,38235

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

4,10230

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Unitats

Preu EURO

Parcial

€

Parcial

h

Oficial 1a soldador

0,015

/R x 23,40000

=

0,35100

h

Ajudant soldador

0,015

/R x 20,52000

=

0,30780

Subtotal:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,015

/R x 3,27000

=

0,04905
0,04905

B44Z501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000

x 0,91000

=

Subtotal:

0,91000
2,50 %

0,01647

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,63432
0,05557

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-72

E441511D

kg

Import

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,68989

Rend.: 1,000

Unitats

1,61

Preu EURO

Parcial

Oficial 1a paleta

0,075

/R x 23,02000

=

1,72650

A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 19,25000

=

2,88750

A0135000

h

Ajudant soldador

0,012

/R x 20,52000

=

0,24624

4,61400

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,012

/R x 23,40000

=

0,28080

4,61400

Subtotal:
0,105

x 62,50000

=

6,56250

6,56250

Import

0,52704

0,52704

Maquinària
C200P000

Subtotal:

€

Ma d'obra

Materials
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,91000

DESPESES AUXILIARS

h

m3

0,04905

0,91000

A0122000

B06NLA2C

0,65880

Materials

Ma d'obra

Subtotal:

€

Import

0,65880

Subtotal:

4,24178
11,63

Preu EURO

A0135000

4,10230
0,13948

Rend.: 1,000

1,69

A0125000

4,10230

3,40 %

11,62806

Rend.: 1,000

€
Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-70

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Maquinària

Maquinària
h

0,06921

Ma d'obra

91,60655

Rend.: 1,000
Unitats

C110F300

kg

13,26394

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

1,50 %

Unitats
Subtotal:

E3GZS020

42

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-69

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

B0D31000

D0B27100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,012

/R x 3,27000

=

Subtotal:

6,56250

0,03924
0,03924

Materials
B44Z5015

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000

x 0,98000

=

0,98000

0,03924
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,98000
2,50 %

0,01318

3,40 %

1,55946
0,05302

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Subtotal:

1,61248

Rend.: 1,000

1,70

Preu EURO

Parcial

2,50 %

0,01318

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,63946
0,05574

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4415325

kg

Import

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,012

/R x 23,40000

=

0,28080

h

Ajudant soldador

0,012

/R x 20,52000

=

0,24624

Subtotal:

1,83

Preu EURO

Parcial

0,52704

0,52704

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015

/R x 23,40000

=

0,35100

A0135000

h

Ajudant soldador

0,015

/R x 20,52000

=

0,30780

Subtotal:
h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,012

/R x 3,27000

=

Subtotal:

0,65880

0,03924

C200P000

0,03924

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,015

/R x 3,27000

=

Subtotal:
kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000

x 1,06000

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,06000

1,06000

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,50 %

0,01318

3,40 %

1,63946
0,05574

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,70

Parcial

1,000

x 1,05000

h

Oficial 1a soldador

0,012

/R x 23,40000

=

0,28080

h

Ajudant soldador

0,012

/R x 20,52000

=

0,24624

Subtotal:

0,52704

1,05000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,77432
0,06033

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,83465

E441L165

kg

Import

Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars
formats per peça simple, en perfils foradats
conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000

1,79

Preu EURO

Parcial

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,012

/R x 3,27000

=

Subtotal:

0,52704

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015

/R x 23,40000

=

0,35100

A0135000

h

Ajudant soldador

0,015

/R x 20,52000

=

0,30780

C200P000

0,03924

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,015

0,65880

/R x 3,27000

=

Subtotal:

Materials
B44Z50A5

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa

1,000

x 1,06000

=

1,06000

Import

0,65880

Maquinària

0,03924
0,03924

€

Ma d'obra

Subtotal:
h

1,05000
0,01647

Maquinària
C200P000

1,05000

2,50 %

Unitats
A0125000

=

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra
A0135000

0,04905

€
P-76

Preu EURO

0,04905
0,04905

Subtotal:

1,69520

Rend.: 1,000

Unitats

kg

1,06000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E441531D

0,65880

Materials
B44Z50BA

Subtotal:

Import

Maquinària

0,03924

Materials
B44Z5025

€

Ma d'obra

Maquinària

P-74

1,69520

Rend.: 1,000

Unitats
A0135000

1,06000

€
P-75

Unitats

1,06000

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

C200P000

44

d'imprimació antioxidant

0,98000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E441512D

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-73

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,04905
0,04905

Materials
B44ZL03A

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, format per
peça simple, en perfils foradats conformats en fred
sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per

1,000

x 1,01000

=

1,01000

0,04905
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

d'imprimació antioxidant
Subtotal:
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,01000

1,01000

2,50 %

0,01647

3,40 %

1,73432
0,05897

COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000

Unitats

1,69

0,98000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01647

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,70432
0,05795

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Preu EURO

Parcial

E442502C

kg

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

Import

Ma d'obra

1,76227

Rend.: 1,000

Unitats

1,66

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015

/R x 23,40000

=

0,35100

A013M000

h

Ajudant muntador

0,012

/R x 20,44000

=

0,24528

A0135000

h

Ajudant soldador

0,015

/R x 20,52000

=

0,30780

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,012

/R x 23,78000

=

0,28536

Subtotal:

0,65880

0,65880

Maquinària

Subtotal:

0,53064

0,53064

Materials
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,015

/R x 3,27000

=

Subtotal:

0,04905

B44Z5025

0,04905

kg

0,04905

Materials
B44Z501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000

x 0,91000

=

0,91000

0,91000

kg

1,60391
0,05453

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,63432
0,05557

P-80

E442512C

€

Preu EURO

Parcial

h

Ajudant soldador

0,015

/R x 20,52000

=

0,30780

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015

/R x 23,40000

=

0,35100

Subtotal:

0,65880

0,015

/R x 3,27000

=

Subtotal:

2,40

Preu EURO

Parcial

€

Import

0,04905

1,000

x 0,98000

=

0,98000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,012

/R x 20,44000

=

0,24528

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,012

/R x 23,78000

=

0,28536

Subtotal:

0,53064

0,53064

Materials
0,65880

0,04905

Materials
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa

Rend.: 1,000

Unitats

Import

Maquinària

kg

Acer S275JR, corten, segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb
cargols

1,65844

Ma d'obra

A0135000

B44Z502A

kg

1,68989
1,76

1,06000

3,40 %

3,40 %

Rend.: 1,000

1,06000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura

1,06000

0,91000
0,01647

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

=

0,01327

Ma d'obra

h

x 1,06000

2,50 %

2,50 %

Unitats

C200P000

1,000

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4425025

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

Subtotal:

Subtotal:

P-78

0,98000

1,79329
P-79

E4425015

46

PARTIDES D'OBRA

a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

P-77

Pàg.:

0,04905

B44Z5026

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

1,000

x 1,78000

Subtotal:

=

1,78000

1,78000

1,78000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

47

PARTIDES D'OBRA

E4435111BQXZ kg

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01327

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

2,32391
0,07901

Acer S275JR, corten, segons UNE-EN 10025-2, per a
bigues formades per peça simple, en perfils laminats
en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref.
UPN-180 de la sèrie PERFILS de CELSA , col·locat a
l'obra

Unitats

1,57

€

h

Oficial 1a soldador

0,035

/R x 23,40000

=

0,81900

A0135000

h

Ajudant soldador

0,020

/R x 20,52000

=

0,41040

Preu EURO

Parcial

Import

h

Oficial 1a paleta

0,012

/R x 23,02000

=

0,27624

h

Manobre

0,012

/R x 19,25000

=

0,23100

Subtotal:

0,50724

x 1,00000

=

Subtotal:

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

B44ZF031

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref.
HEB-120 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per
peça simple, en perfils foradats laminats en calent
sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,00000

2,50 %

0,01268

3,40 %

1,51992
0,05168
1,57160

Rend.: 1,000

1,57

Preu EURO

Parcial

A0122000

h

Manobre
Oficial 1a paleta

0,012

/R x 19,25000

=

0,23100

0,012

/R x 23,02000

=

0,27624

Subtotal:

E45117C3

m3

kg

Perfil HEB-120 d'acer laminat en calent, ref. HEB-120
de la sèrie PERFILS de CELSA

1,000

x 1,00000

=

Subtotal:

E44BF132

kg

1,00000

0,88000

0,01268

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,51992
0,05168

Rend.: 1,000

1,57160
2,33

0,88000
0,03074

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

2,25459
0,07666
2,33124

Rend.: 1,000

119,47

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

1,440

/R x 19,25000

=

27,72000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,360

/R x 23,02000

=

8,28720

€

Import

36,00720

36,00720

Materials
B065E10B

m3

Formigó HA-30/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

x 74,89000

=

78,63450

78,63450

P-84

E4521FH4

m3

78,63450

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,90018

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

115,54188
3,92842

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,00000

2,50 %

0,88000

Ma d'obra

1,00000

DESPESES AUXILIARS

Acer S275J0H, corten, segons UNE-EN 10210-1, per
a corretja formada per peça simple, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura

=

2,50 %

Unitats

0,50724

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-83

x 0,88000

DESPESES AUXILIARS

Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb cubilot

Materials
B44Z5011B

1,000

Subtotal:

0,50724

0,11445

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

0,11445
0,11445

Subtotal:
Unitats

h

=

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

/R x 3,27000

Materials

1,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4435111BQYB kg

0,035

0,50724

1,00000

1,22940

Maquinària

Materials
1,000

Import

1,22940

Subtotal:

A0122000

Perfil UPN-180 d'acer laminat en calent, ref. UPN-180
de la sèrie PERFILS de CELSA

Parcial

A0125000

C200P000

A0140000

kg

Preu EURO

Subtotal:

Ma d'obra

P-82

48

Ma d'obra

2,40292

Rend.: 1,000

Unitats

B44Z5011B

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-81

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

119,47030

Rend.: 1,000

Unitats

107,71

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,051

/R x 23,02000

=

1,17402

A0140000

h

Manobre

0,209

/R x 19,25000

=

4,02325

Subtotal:
Maquinària

5,19727

5,19727
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Pàg.:

49

PARTIDES D'OBRA

C1701100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Camió amb bomba de formigonar

0,125

/R x 156,75000

=

19,59375
19,59375

ciment, apte per a classe d'exposició I
19,59375

Subtotal:

Materials
m3

Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050

x 75,47000

=

Subtotal:

79,24350

79,24350
2,50 %

0,12993

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

104,16445
3,54159

E4521FJ4

m3

Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIa, de consistència
fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

107,70604

Rend.: 1,000

Unitats

109,74

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,051

/R x 23,02000

=

1,17402

A0140000

h

Manobre

0,209

/R x 19,25000

=

4,02325

Subtotal:

E45C18H4

h

Camió amb bomba de formigonar

0,125

=

Subtotal:
m3

Formigó HA-30/F/20/IIa de consistència fluida,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050

x 77,34000

=

Subtotal:

E45C17H4

m3

5,19727

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

106,12795
3,60835

Unitats

109,73630
95,50

Preu EURO

Parcial

h

Manobre

0,216

/R x 19,25000

=

4,15800

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,054

/R x 23,02000

=

1,24308

Subtotal:

5,40108

Import

h

Camió amb bomba de formigonar

0,090

/R x 156,75000

=

Manobre

0,216

/R x 19,25000

=

4,15800

0,054

/R x 23,02000

=

1,24308

Subtotal:

5,40108

Subtotal:

14,10750

B065910B

m3

Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de

1,020

x 71,29000

=

72,71580

14,10750

Import

5,40108

h

Camió amb bomba de formigonar

0,090

/R x 156,75000

=

5,40108

14,10750
14,10750

14,10750

Materials
B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020

x 71,85000

=

Subtotal:

73,28700

73,28700
2,50 %

0,13503

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

92,93061
3,15964

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-86

E45CA8H4

m3

73,28700

DESPESES AUXILIARS

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

96,09025

Rend.: 1,000

Unitats

98,35

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,240

/R x 19,25000

=

4,62000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060

/R x 23,02000

=

1,38120

Subtotal:

6,00120

6,00120

Maquinària
h

Camió amb bomba de formigonar

0,100

/R x 156,75000

=

Subtotal:

14,10750

Materials

Parcial

Oficial 1a paleta

C1701100

Maquinària
C1701100

Preu EURO

€

Maquinària

€

Ma d'obra
A0140000

96,09

h

81,20700
0,12993

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

19,59375

2,50 %

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

95,49963

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

92,35941
3,14022

h

81,20700

81,20700

3,40 %

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

Materials
B065E60A

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

A0122000

19,59375
19,59375

0,13503

A0140000

C1701100

5,19727

/R x 156,75000

2,50 %

Ma d'obra

Maquinària
C1701100

m3

72,71580

DESPESES AUXILIARS

Unitats

€

Import

72,71580

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,24350

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-85

50

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
B065E60B

Pàg.:

15,67500
15,67500

15,67500

Materials
B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020

x 71,85000

Subtotal:

=

73,28700

73,28700

73,28700
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Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA

2,50 %

0,15003

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00456

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

95,11323
3,23385

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,17467
0,03994

98,34708

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/20/IIb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000

108,03

€

P-87

E4B23000

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060

/R x 23,02000

=

1,38120

A0140000

h

Manobre

0,240

/R x 19,25000

=

4,62000

Subtotal:

Import

0,100

/R x 156,75000

=

6,00120

h

Ajudant ferrallista

0,012

/R x 20,44000

=

0,24528

h

Oficial 1a ferrallista

0,010

/R x 23,02000

=

0,23020

x 81,03000

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

x 1,08000

=

Subtotal:

82,65060

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

82,65060

2,50 %

0,15003

3,40 %

104,47683
3,55221

Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000
Unitats

0,47548

0,01296
0,01296

0,01296

1,000

x 0,86049

=

0,86049

0,87345

0,87345

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00713

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,35606
0,04611

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,40217

108,02904
P-88

kg

kg

82,65060

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4B13000

0,47548

Subtotal:
Subtotal:

Import

15,67500
D0B2A100

1,020

Parcial

€

Materials

Materials
Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

Preu EURO

A0124000

15,67500
15,67500

1,40

Subtotal:

6,00120

Subtotal:
m3

Rend.: 1,000

A0134000

B0A14200
Camió amb bomba de formigonar

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21461

Ma d'obra

Maquinària
h

kg

Unitats
Preu EURO

Ma d'obra

B065ED0B

52

DESPESES AUXILIARS

Unitats

C1701100

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E45CA9H4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,21

Preu EURO

Parcial

E4BC3000

kg

€

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

Unitats

1,41

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,007

/R x 20,44000

=

0,14308

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,012

/R x 23,02000

=

0,27624

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,007

/R x 23,02000

=

0,16114

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010

/R x 20,44000

=

0,20440

Subtotal:

0,30422

0,30422

Materials

Subtotal:

0,48064

0,48064

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

x 1,08000

=

Subtotal:
D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 0,86049

Subtotal:

0,00540
0,00540

=

B0A14200

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

0,00540

0,86049

0,86589

kg

=

Subtotal:
D0B2A100

0,86589

x 1,08000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 0,86049

Subtotal:

0,01296
0,01296

=

0,01296

0,86049

0,87345

0,87345
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

53

PARTIDES D'OBRA

E4BGX002

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00721

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,36130
0,04628

Subtotal:

1,40758

€
Armaris de 4 fulls batents, tipus S.09, d'acer
Rend.: 1,000
580,50
galvanitzat, per a un buit d'obra de 2.564x2350 mm,
amb bastiment, ferratges, i panys, segons
especificacions de plànols, muntat
_____________________________________________________________________________________________________________
E4D11103

Pàg.:

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

Rend.: 1,000

18,99

Preu EURO

Parcial

P-90

E4D21A03

m2

2,50 %

0,41287

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

24,19477
0,82262

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

h

Oficial 1a encofrador

0,350

/R x 23,02000

=

8,05700

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,400

/R x 20,44000

=

8,17600

Subtotal:

16,23300

25,01739

Rend.: 1,000

17,91

Preu EURO

Parcial

Import

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,339

/R x 20,44000

=

6,92916

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,308

/R x 23,02000

=

7,09016

Subtotal:

14,01932

16,23300

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,122

x 1,24000

=

1,39128

B0DZA000

l

Desencofrant

0,080

x 2,51000

=

0,20080

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011

x 8,56000

=

0,09416

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000

x 0,50000

=

0,50000

B0D81280

m2

Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos

1,200

x 1,01000

=

1,21200

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,496

x 0,44000

=

0,65824

B0DZA000

l

Desencofrant

0,080

x 2,51000

=

0,20080

B0D625A0

cu

0,0101

x 8,56000

=

0,08646

B0DZP200

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

1,000

x 0,22000

=

0,22000

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,72696

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors
metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de
secció rectangular, per a deixar el formigó vist,
d'alçària fins a 5 m

1,72696

2,50 %

0,40583

3,40 %

18,36579
0,62444

COST EXECUCIÓ MATERIAL

18,99022

Rend.: 1,000

25,02

Preu EURO

Parcial

P-91

E4D21A23

m2

€

Import

h

Ajudant encofrador

0,380

/R x 20,44000

=

7,76720

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,380

/R x 23,02000

=

8,74760

Subtotal:

16,51480

Materials

2,95259

0,35048

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

17,32239
0,58896

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
plafó de tauler fenòlic o similar, segons especejament
indicat per la DF, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, per a deixar el formigó vist

17,91135

Rend.: 1,000

26,03

Preu EURO

Parcial

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,471

/R x 20,44000

=

9,62724

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,429

/R x 23,02000

=

9,87558
19,50282

Materials
B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

B0DZA000

l

Desencofrant

0,100

x 2,51000

=

0,25100

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,496

x 0,44000

=

0,65824

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011

x 8,56000

=

0,09416

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101

x 8,56000

=

0,08646

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,011

x 20,54000

=

0,22594

B0D81650

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos

1,155

x 3,09000

=

3,56895

B0DZA000

l

Desencofrant

0,100

x 2,51000

=

0,25100

Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar de
formigó vist, amb part proporcional d'accessoris

1,200

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000

x 0,50000

=

0,50000

B0DG1111

m2

x 5,58000

=

6,69600

€

Import

Ma d'obra

Subtotal:
16,51480

2,95259

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0133000

14,01932

DESPESES AUXILIARS

Unitats
Unitats

Import

Materials

Materials

Subtotal:

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A0123000

7,26710

DESPESES AUXILIARS

Unitats
€

7,26710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Unitats

E4D1K125

54

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-89

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

19,50282
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Pàg.:

55

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

5,18046

0,48757
25,17085
0,85581

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó no vist

5,18046

2,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E4D2FA03

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,100

x 7,80000

=

8,58000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,040

x 2,51000

=

0,10040

=

0,43000

=

0,88000

B0DZU010

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers
fenòlics

1,000

x 0,43000

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,000

x 0,44000

26,02666

Rend.: 1,000

Unitats

B0D75000

17,56

Preu EURO

Parcial

Subtotal:

€

Import

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,330

/R x 20,44000

=

6,74520

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,300

/R x 23,02000

=

6,90600

Subtotal:

13,65120

E4DC2D00
13,65120

Materials

B0DBT300

B0DZA000

m2

u

l

Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb
tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a mur de
base rectilínia de formigó no vist, amb part
proporcional d'accessoris

1,200

Tornapuntes per a encofrat amb elements
industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 usos, amb
part proporcional d'accessoris

0,200

Desencofrant

0,080

x 2,20000

=

x 0,73000

x 2,51000

DESPESES AUXILIARS

m2

=

=

49,44300
1,68106
51,12406

Rend.: 1,000

34,67

Preu EURO

Parcial

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers
fenòlics, per a cèrcols de directriu recta, inclosa part
proporcional de mata vius i tractament del junt dels
plafons

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,690

/R x 20,44000

=

14,10360

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,690

/R x 23,02000

=

15,88380

Unitats

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,990

x 0,44000

=

0,43560

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

0,20080

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x 211,79000

=

0,40240

2,98680

2,98680

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 20,54000

=

0,31015

0,34128

B0DZA000

l

Desencofrant

0,040

x 2,51000

=

0,10040

16,97928
0,57730

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x 1,30000

=

1,43000

Subtotal:

17,55658

51,12

Preu EURO

Parcial

h

Ajudant encofrador

0,720

/R x 20,44000

=

14,71680

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,960

/R x 23,02000

=

22,09920
36,81600

€

2,79436

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

33,53145
1,14007

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-95

E4DC2D02

m2

Import

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, inclosa part
proporcional de mata vius i tractament del junt dels
plafons

34,67151

Rend.: 1,000

52,10

Preu EURO

Parcial

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x 1,30000

=

1,43000

B0A31000

kg

Clau acer

0,100

x 1,15000

=

0,11500

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,020

x 8,56000

=

0,17120

€

Import

Ma d'obra

36,81600

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,920

/R x 23,02000

=

21,17840

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,805

/R x 20,44000

=

16,45420

Subtotal:
m2

2,79436
0,74969

Materials
B0D71130

29,98740

2,50 %

Unitats
A0133000

Import

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

Subtotal:

29,98740

B0A31000

Rend.: 1,000

€

Ma d'obra

u

m2

3,40 %

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi

€
Muntatge i desmuntatge en l'interior d'una cara
Rend.: 1,000
2,70
d'encofrat, de motlla per a lletra de dimensions 20x30
cm, de porex, fusta o qualsevol altre material, per a
deixar un text refós en el formigó vist
_____________________________________________________________________________________________________________
E4D8U100

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

B0D21030

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-94

0,92040

Materials

0,14600

3,40 %

11,70660

2,50 %

Unitats

2,64000

2,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E4D2X001

56

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

Subtotal:

P-93

11,70660

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

B0DG2112

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-92

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

37,63260

Materials
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,990

x 0,44000

=

0,43560

=

0,11581

=

8,97000

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150

x 7,80000

37,63260

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA

B0D71130
B0D629A0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2
cu

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x 1,30000

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 20,54000

=

=

1,43000

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,298

x 0,44000

=

0,57112

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

0,31015

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150

x 7,80000

=

8,97000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,060

x 2,51000

=

0,15060

B0DZA000

l

Desencofrant

0,060

x 2,51000

=

0,15060

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x 211,79000

=

0,40240

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x 1,30000

=

1,43000

11,81456

m2

11,81456

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,94082

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

50,38798
1,71319

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4DCAD00

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi

Subtotal:

52,10117

Rend.: 1,000

44,71

Preu EURO

Parcial

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,900

/R x 20,44000

=

18,39600

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,900

/R x 23,02000

=

20,71800

Subtotal:

39,11400

E4DCBD02

m2

Import

l

Desencofrant

0,040

x 2,51000

=

0,10040

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x 1,30000

=

1,43000

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 8,56000

=

0,12926

2,50 %

1,14405

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

59,07764
2,00864
61,08628

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist, inclosa part proporcional de mata vius i
tractament del junt dels plafons

Rend.: 1,000

Unitats

68,55

Preu EURO

Parcial

39,11400

A0133000

h

Ajudant encofrador

1,150

/R x 20,44000

=

23,50600

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

1,265

/R x 23,02000

=

29,12030

Subtotal:

52,62630

B0DZA000

l

Desencofrant

0,060

x 2,51000

=

0,15060

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,298

x 0,44000

=

0,57112

=

0,80480

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0038

0,80480

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0038

x 211,79000

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,298

x 0,44000

=

0,57112

B0D629A0

cu

0,0151

x 20,54000

=

0,31015

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x 1,30000

=

1,43000

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150

x 7,80000

=

8,97000

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

Subtotal:

3,15139

m2

3,15139

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,97785

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

43,24324
1,47027

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta
de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist

Unitats

Subtotal:

44,71351

Rend.: 1,000

61,09

Preu EURO

Parcial

€

P-98
A0133000

h

Ajudant encofrador

1,000

/R x 20,44000

=

20,44000

h

Oficial 1a encofrador

1,100

/R x 23,02000

=

25,32200

Subtotal:

45,76200

Materials
B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 8,56000

=

0,12926

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0038

x 211,79000

=

0,80480

45,76200

12,35248

52,62630

E4DD1D12

m2

12,35248

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,31566

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

66,29444
2,25401

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra
A0123000

Import

Materials

x 211,79000

=

€

Ma d'obra

Materials
B0DZA000

12,17159

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-97

Unitats

12,17159

€

Ma d'obra

E4DCAD02

58

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-96

Pàg.:

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a
membranes, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el
formigó vist, inclosa part proporcional de mata vius i
tractament del junt dels plafons

68,54845

Rend.: 1,000

Unitats

39,64

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0133000

h

Ajudant encofrador

0,700

/R x 20,44000

=

14,30800

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800

/R x 23,02000

=

18,41600

Subtotal:

32,72400

32,72400

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

59

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Materials

Unitats
B0DZA000

l

Desencofrant

0,060

x 2,51000

=

0,15060

B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,200

x 2,61000

=

3,13200

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 8,56000

=

0,12926

B0D625A0

cu

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0033

x 211,79000

=

0,69891

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,3002

x 0,44000

=

0,57209

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

Subtotal:

E4DE1270

m2

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

2,350

/R x 23,02000

=

54,09700

A0133000

h

Ajudant encofrador

2,350

/R x 20,44000

=

48,03400

Subtotal:
B0D75000
4,79867

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,155

x 7,80000

=

9,00900

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,4994

x 0,44000

=

0,21974

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495

x 1,30000

=

1,49435

0,050

0,81810

B0D71130

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

38,34077
1,30359

B0DZA000

l

Desencofrant

x 2,51000

=

0,12550

B0DZJ0K6

m2

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de 1,0993
sostres, per a 25 usos

x 2,45000

=

2,69329

B0DZT006

m3

Bastida de metall, per a 25 usos

8,000

x 3,15000

=

25,20000

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x 211,79000

=

0,40240

39,64436

Rend.: 1,000

136,37

€

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

A0133000

h

Ajudant encofrador

2,150

/R x 20,44000

=

43,94600

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

2,150

/R x 23,02000

=

49,49300

Subtotal:

Import

93,43900

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,155

x 7,80000

=

9,00900

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495

x 1,30000

=

1,49435

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x 211,79000

=

0,40240

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,4994

x 0,44000

=

0,21974

B0DZJ0K6

m2

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de 1,0993
sostres, per a 25 usos

x 2,45000

=

2,69329

P-101

E4F2X001

m3

93,43900

39,26009

2,50 %

2,55328

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

143,94437
4,89411

Mur i esglaons de maó massís de formigó, de
290x150x50 mm, cares vistes i de categoria I,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,5:4, (10 N/mm2), elaborat a l'obra i amb una
resistència a compressió de 6 N/mm2

148,83847

Rend.: 1,000

509,75

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

4,500

/R x 19,25000

=

86,62500

A0122000

h

Oficial 1a paleta

9,000

/R x 23,02000

=

207,18000

Subtotal:

293,80500

293,80500

Materials

B0DZT006

m3

Bastida de metall, per a 25 usos

7,000

x 3,15000

=

22,05000

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

B0DZA000

l

Desencofrant

0,050

x 2,51000

=

0,12550

Subtotal:

36,11009

B0F1X001

2,33598

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

131,88507
4,48409

Rend.: 1,000

Maó massís de formigó, de 290x150x50 mm, cares
vistes, categoria I

423,7975

x 0,40000

=

Subtotal:

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

169,51900
169,51900

169,51900

36,11009

DESPESES AUXILIARS

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb
tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de
perfils metàl·lics a una alçada màxima de 8 m, per a
una superfície sensiblement horitzontal, inclosa part
proporcional de mata vius i tractament del junt dels
plafons

102,13100

DESPESES AUXILIARS

Unitats

B0D21030

39,26009

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

m2

102,13100

2,50 %

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb
tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de
perfils metàl·lics a una alçada màxima de 7 m, per a
una superfície sensiblement horitzontal, inclosa part
proporcional de mata vius i tractament del junt dels
plafons

Import

Materials

Ma d'obra

E4DE1280

Parcial

DESPESES AUXILIARS

Unitats

P-100

Preu EURO

Ma d'obra

4,79867

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-99

60

136,36916
148,84

€

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,2066

x 108,02601

Subtotal:

=

22,31817

191,83717

191,83717

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

61

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

7,34513

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

492,98730
16,76157

E5ZH4DK4

u

Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000
Unitats

33,80

Preu EURO

Parcial

8,94837

62

P-105

E612BZ1Z

m2

€

8,94837

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,57129

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

32,37116
1,10062

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 29 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:8, amb ciment CEM III i additiu inclusor
aire/plastificant

33,47178

Rend.: 1,000

Unitats

Import

66,96

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,325

/R x 19,25000

=

6,25625

A0140000

h

Manobre

0,680

/R x 19,25000

=

13,09000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,650

/R x 23,02000

=

14,96300

A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,363

/R x 23,02000

=

31,37626

Subtotal:

21,21925

Subtotal:

21,21925

44,46626

44,46626

Materials

Materials
B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000

x 0,26000

=

1,04000

BD514DK1

u

Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl·lica

1,000

x 10,11000

=

10,11000

Subtotal:

11,15000

E612BR1Z

m2

B0F1D2A1

11,15000

1,50 %

0,31829

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

32,68754
1,11138

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 1:8, amb ciment CEM III i additiu inclusor
aire/plastificant

33,47

D071J461

m3

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,350

/R x 19,25000

=

6,73750

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,700

/R x 23,02000

=

16,11400

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

31,200

22,85150

x 0,23000

=

P-106

E6523BAB

m2

22,85150

m3

Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt 0,0216
CEM III i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

x 82,05400

=

7,17600

14,59120

=

14,59120

4,58682

19,17802

19,17802

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,11166

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

64,75594
2,20170

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

7,17600
7,17600

=

14,59120

x 82,05400

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 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W

66,95764

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:

D071J461

x 0,23000

Subtotal:

Materials
u

63,440

Morter de ciment amb ciment amb escòries de forn alt 0,0559
CEM III i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

€

Ma d'obra

B0F1D2A1

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

33,79892

Rend.: 1,000

Unitats

u

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-104

Subtotal:

509,74886

€
Revestiment de cara superior de ràfec de formigó
Rend.: 1,000
52,51
amb xapa d'alumini anoditzat, de 2 mm de gruix, amb
plecs i mode de subjecció que s'indica als plànols
_____________________________________________________________________________________________________________
P-103

E5ZEX001

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-102

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

49,13

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

1,77237

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,140

/R x 20,44000

=

2,86160

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,390

/R x 23,02000

=

8,97780

Subtotal:

11,83940

Materials
B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 0,940
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,56000

=

0,52640

11,83940

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

63

PARTIDES D'OBRA

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,720

x 9,30000

=

6,69600

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x 2,04000

=

0,24480

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x 0,15000

=

0,90000

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

4,120

x 3,97000

=

16,35640

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975

x 1,22000

=

1,21695

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,622 m2K/W

1,030

x 3,09000

=

3,18270

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x 1,09000

=

0,87200

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

3,675

x 1,42000

=

5,21850

m2

B6BZ1A10

35,49375

0,17759

A0137000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

47,51074
1,61537

h
h

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador

m2

Rend.: 1,000

57,77

Preu EURO

Parcial

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

0,150

/R x 20,44000

=

3,06600
12,27400

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

12,000

x 0,15000

=

1,80000

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,720

x 9,30000

=

6,69600

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x 1,09000

=

0,87200

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,150

x 2,04000

=

0,30600

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

7,350

x 1,42000

=

10,43700

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

1,995

x 1,22000

=

2,43390

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,622 m2K/W

1,030

x 3,09000

=

3,18270

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

4,120

B0CC1310

m2

x 3,97000

=
=

0,28000
16,35640

1,05280
43,41680

€

43,41680

1,50 %

0,18411

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

55,87491
1,89975

Envà de plaques de guix laminat format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 205
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara i una placa més enmig dels
dos perfils metàl·lics, de 12,5 mm de gruix cada una,
fixades mecànicament i aïllament de 2 plaques de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W

57,77466

Rend.: 1,000

65,29

Preu EURO

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 20,44000

=

3,06600

€

Import

Subtotal:

12,27400

12,27400

Materials

Import

12,27400

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

7,350

x 1,42000

=

10,43700

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,720

x 9,30000

=

6,69600

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,150

x 2,04000

=

0,30600

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

5,150

x 3,97000

=

20,44550

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

1,995

x 1,22000

=

2,43390

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 1,880
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,56000

=

1,05280

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,622 m2K/W

2,060

x 3,09000

=

6,36540

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x 1,09000

=

0,87200

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

12,000

x 0,15000

=

1,80000

Subtotal:

P-109

E6524HAB

m2

50,68860

50,68860

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18411

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

63,14671
2,14699

COST EXECUCIÓ MATERIAL
x 0,07000

=

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Materials

m

x 0,56000

49,12611

Subtotal:

B7JZ00E1

64

Ma d'obra

Ma d'obra
A0127000

E6523X01

35,49375

1,50 %

Unitats

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 1,880
per a junts de plaques de guix laminat

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

Envà de plaques de guix laminat format per
estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament d'una placa de
llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W

m

Subtotal:

P-108

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E6523BDB

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-107

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A)
de 15 mm de gruix en cada cara, fixades

Rend.: 1,000

65,29370
34,10

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

65

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,340

/R x 23,02000

=

7,82680

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,105

/R x 20,44000

=

2,14620

Subtotal:

9,97300

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x 2,04000

=

0,24480

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,030

x 4,55000

=

4,68650

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

x 1,15000

=

1,14713

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 0,470
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,56000

=

0,26320

B7C9H5M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W

1,030

x 2,46000

=

2,53380

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,400

x 1,09000

=

0,43600

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000

x 0,07000

=

0,14000

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x 0,15000

=

0,90000

9,97300

Materials
B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

2,4465

x 1,42000

=

3,47403

B7JZ00E1

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

2,060

x 4,55000

=

9,37300

B0A61600

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,300

x 9,30000

=

2,79000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x 2,04000

=

0,24480

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

0,9975

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

x 1,22000

=

1,21695

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 0,940
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,56000

=

0,52640

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,622 m2K/W

1,030

x 3,09000

=

3,18270

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x 1,09000

=

0,87200

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x 0,15000

=

0,90000

P-111

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

22,85988

16,02830

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 63
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A)
de 15 mm de gruix en una cara, fixada mecànicament
i aïllament de plaques de llana de roca, amb paper
Kraft, de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

Unitats

22,85988
0,14960

3,40 %

32,98248
1,12140
34,10388

Rend.: 1,000

27,04

Preu EURO

Parcial

€

h

Oficial 1a col·locador

0,340

/R x 23,02000

=

7,82680

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,105

/R x 20,44000

=

2,14620

Subtotal:

9,97300

Materials

m2

1,50 %

0,14960

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

26,15090
0,88913

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 63
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A)
de 15 mm de gruix en una sola cara, fixada
mecànicament

9,97300

27,04003

Rend.: 1,000

Preu EURO

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,4465

x 1,18000

=

2,88687

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,300

x 9,30000

=

2,79000

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,290

/R x 23,02000

=

6,67580

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,085

/R x 20,44000

=

1,73740

€

Import

Subtotal:

8,41320

8,41320

Materials
B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x 0,15000

=

0,90000

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,300

x 9,30000

=

2,79000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x 2,04000

=

0,24480

=

2,88687

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,4465

x 1,18000

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

x 1,15000

=

1,14713

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x 1,09000

=

0,87200

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 0,470
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,56000

=

0,26320

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

x 4,55000

=

4,68650

1,030

Subtotal:
B6B11211

23,38

Ma d'obra

Import

Ma d'obra
A0127000

E6524X02

16,02830

DESPESES AUXILIARS

Unitats

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

E6524X01

66

PARTIDES D'OBRA

mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W

P-110

Pàg.:

14,07050

14,07050
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

67

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,50 %

0,12620

3,40 %

22,60990
0,76874

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E6524X03

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 63
mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A)
de 15 mm de gruix en una sola cara, fixada
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

23,37863

Rend.: 1,000

Unitats

31,20

Preu EURO

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,380

/R x 23,02000

=

8,74760

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,130

/R x 20,44000

=

2,65720

Subtotal:

11,40480

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,130

/R x 20,44000

=

2,65720

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,380

/R x 23,02000

=

8,74760

Subtotal:

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

3,675

x 1,18000

=

4,33650

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,420

x 9,30000

=

3,90600

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x 2,04000

=

0,24480

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,030

x 4,55000

=

4,68650

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

x 1,15000

=

1,14713

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 0,470
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,56000

=

0,26320

B7C9H5M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W

1,030

x 2,46000

=

2,53380

€

Import

11,40480

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,400

x 1,09000

=

0,43600

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x 0,15000

=

0,90000

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,420

x 9,30000

=

3,90600

=

0,24480

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x 2,04000

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

3,675

x 1,42000

=

5,21850

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975

x 1,22000

=

1,21695

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,622 m2K/W

1,030

x 3,09000

=

3,18270

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000

x 0,07000

=

0,14000

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 0,940
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,56000

=

0,52640

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

x 4,55000

=

4,68650

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,400

x 1,09000

=

0,43600

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000

x 0,07000

=

0,14000

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

u

x 0,15000

=

Subtotal:

E652PX01

m2

18,59393
0,17107

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

30,16980
1,02577
31,19558

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

33,12

Parcial

E66A3005

m2

20,45785

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17107

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

32,03372
1,08915

Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm
de gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat superior i
inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb
indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

33,12287

Rend.: 1,000

Unitats

1,50 %

Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i
canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a una sola cara,
una estàndard (A) de 15 mm, fixada mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2K/W

11,40480

217,73

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,45785

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,90000
18,59393

1,030

Subtotal:

P-114

B7J500ZZ

11,40480

Materials

Materials

P-113

68

Ma d'obra

Ma d'obra

B0A61600

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-112

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0137000

h

Ajudant col·locador

1,000

/R x 20,44000

=

20,44000

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,000

/R x 23,02000

=

23,02000

Subtotal:

43,46000

43,46000

Materials
B0CV3015

m2

Divisòria amb placa resines sintètiques, de 13 mm de
gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat superior i
inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb
indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

1,050

x 158,53000

=

166,45650

€
Subtotal:

Import

166,45650

166,45650

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,65190

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

210,56840
7,15933

COST EXECUCIÓ MATERIAL

217,72773
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

69

PARTIDES D'OBRA

P-115

E6MZX001

Pàg.:

m2

m2

Panell ''sanwich'' format per planxa exterior d'alumini
anoditzat de 2 mm de gruix, aïllament rígid de 2 cm
de gruix i tauler interior

Rend.: 1,000

35,60

P-117

E787X001

m2

P-118

E7B21H0L

m2

P-120

E7C22252

A0140000

Unitats

1,37

Preu EURO

Parcial

Rend.: 1,000

h
h

Manobre

Preu EURO

Parcial

Oficial 1a paleta

0,070

/R x 19,25000

=

1,34750

0,070

/R x 23,02000

=

1,61140

Subtotal:

€

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
20 mm de gruix i resistència a compressió >= 200
kPa, resistència tèrmica >= 0,71429 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell recte

1,050

x 3,60000

=

3,78000

B0911200

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

0,315

x 4,78000

=

1,50570

Import

Subtotal:
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,015

/R x 20,44000

=

0,30660

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,030

/R x 23,02000

=

0,69060

Subtotal:

0,99720

0,99720

Materials
m2

Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2

1,100

x 0,28000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,30800

1,50 %

0,01496

3,40 %

1,32016
0,04489

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E7BC37F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit lligat térmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat
sense adherir

1,36504

Rend.: 1,000

Unitats

3,59

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

/R x 20,44000

=

0,40880

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040

/R x 23,02000

=

0,92080

Subtotal:

1,32960

1,32960

Materials
B7B137F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no
teixit, lligat térmicament de 200 a 250 g/m2

1,100

x 1,93000

=

Subtotal:

2,12300
2,12300

2,95890

5,28570

5,28570

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04438

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

8,28898
0,28183

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,30800
0,30800

€

Import

2,95890

B7C22250

Ma d'obra

P-119

8,57

Materials

€
Impermeabilització de la cara superior de la llosa amb
Rend.: 1,000
3,75
emulsió tipus Mopren de Texsa o similar, de color gris
_____________________________________________________________________________________________________________
Rend.: 1,000

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 20 mm de gruix i resistència a
compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >=
0,71429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
recte, col·locada amb adhesiu de formulació
específica

Unitats

A0122000

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144
g/m2, col·locada no adherida

m2

Ma d'obra

€

_____________________________________________________________________________________________________________

B7711H00

70

PARTIDES D'OBRA

€
Mur cortina amb perfils de 140, 100 i 50 mm de
Rend.: 1,000
220,90
fondària per 52 mm amplària, d'alumini anoditzat,
amb trencament de pont tèrmic i acabat exterior amb
tapetes rectes clipades, sistema ''Mx parrilla
tradicional'' de Technal, inclosa part proporcional de
remats perimetrals de xapa d'alumini de 2 mm i
aïllament, segons especificacions de plànols. Muntat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-116

E6MEX001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-121

E7C6AX01

m2

P-122

E7CE1X01

m2

P-123

E7D69TK0

m2

8,57081

€
Aïllament amb plaques rígides de llana de vidre de 30
Rend.: 1,000
19,08
mm de gruix amb revestiment de paper Kraft
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Lamina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada,
Rend.: 1,000
16,43
tipus ''Impactodan 5'' de Danosa, amb xapa de morter
armada, de 5 cm de gruix, prèvia a paviment
_____________________________________________________________________________________________________________
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

Rend.: 1,000

Unitats

43,28

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,075

/R x 20,44000

=

1,53300

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,770

/R x 23,02000

=

17,72540

Subtotal:

19,25840

19,25840

Materials
B89ZT000

kg

Pintura intumescent

2,1525

x 9,64000

=

20,75010

B8ZAG000

kg

Imprimació per a pintura intumescent

0,1701

x 9,17000

=

1,55982

Subtotal:

2,12300

22,30992

22,30992

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01994

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28888

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

3,47254
0,11807

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

41,85720
1,42314

3,59061

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,28034
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

71

PARTIDES D'OBRA

P-124

E7J15205

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Formació de junt amb banda de polietilè expandit, de
5 mm de gruix i 20 cm d'amplària

Rend.: 1,000
Unitats

0,53

Preu EURO

Parcial

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,008

/R x 20,44000

=

0,16352

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,008

/R x 23,02000

=

0,18416

Subtotal:

€

Subtotal:

Import

0,34768

P-127
m

Banda de polietilè expandit de 20 cm d'amplària i 5
mm de gruix

1,050

x 0,15000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E8251335

m2

0,15750
0,15750

0,15750

1,50 %

0,00522

3,40 %

0,51040
0,01735

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,40512
2,50 %

0,37542

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

16,79724
0,57111

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 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

17,36834

Rend.: 1,000

Unitats

22,25

Preu EURO

Parcial

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm
d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de
poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació específica

0,52775

Rend.: 1,000

Unitats

6,41

Preu EURO

Parcial

€

h

Oficial 1a col·locador

0,120

/R x 23,02000

=

Subtotal:

Import

2,76240
2,76240

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

/R x 23,02000

=

6,90600

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 19,25000

=

1,92500
8,83100

B0FH3173

m2

Rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

1,100

x 9,81000

=

10,79100

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,9028

x 0,31000

=

1,51987

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510

x 0,30000

=

0,15300

2,76240

Subtotal:

Materials

8,83100

12,46387

12,46387

B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
poliuretà monocomponent

0,0084

x 30,20000

=

0,25368

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,22078

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,2205

x 14,26000

=

3,14433

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

21,51565
0,73153

Subtotal:

3,39801

E81121D2

m2

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04144

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

6,20185
0,21086

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat

P-128

E83LS5R8DIMC m2

6,41271

Rend.: 1,000

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,39801

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-126

Import

Materials

Ma d'obra
A0127000

€

Ma d'obra

Subtotal:
E7J5129A

1,40512

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,34768

Materials

P-125

72

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

B7C75205

Pàg.:

17,37

Preu EURO

Parcial

€

Import

50% del cost de: Revestiment per a formació de
façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta
pressió HPL/EDF tipus ignífug i d'aplicació severa, de
6 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús
exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc
B-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb
laminat decoratiu color estàndard, col·locat amb
fixació oculta sobre perfileria d'alumini, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre parament vertical. Article:
ref. UNIS8FR de la sèrie PLAQUES DE RESINES de
TRESPA

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,460

/R x 23,02000

=

10,58920

A0140000

h

Manobre

0,230

/R x 19,25000

=

4,42750

Subtotal:

15,01670

22,24718
60,05

Preu EURO

Parcial

15,01670

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400

/R x 20,44000

=

8,17600

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

Subtotal:
m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0173

x 81,22080

=

1,40512

Import

Ma d'obra

Materials
D0701641

€

17,38400

Materials
B83LT5R8DI m2

Placa plana de resines termoendurides UNICOLORS
amb textura SATIN FR, amb pigmentació en una
cara, de 6 mm de gruix, ref. UNIS8FR de la sèrie
PLAQUES DE RESINES de TRESPA

0,550

x 47,00000

=

25,85000

17,38400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

73

PARTIDES D'OBRA

B83Z2F9C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada
amb panells de resines sintètiques per a fixació de la
placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements
de muntatge

0,525

x 27,77000

=

B8448400

14,57925

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

40,42925

0,26076

3,40 %

58,07401
1,97452

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al
sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000

24,29

Preu EURO

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,436

/R x 23,02000

=

10,03672

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,133

/R x 20,44000

=

2,71852

Subtotal:

E8448444

m2

€

Import

12,75524

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,050

x 4,55000

=

4,77750

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x 9,30000

=

1,67400

=

0,51503

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

x 1,09000

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890

x 0,07000

=

0,13230

B84ZB0E0

m2

Entramat metàl·lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000

x 3,45000

=

3,45000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,54883

3,40 %

23,49540
0,79884
24,29424
32,17

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,070

/R x 20,44000

=

1,43080

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,270

/R x 23,02000

=

6,21540

0,11469

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

31,11539
1,05792
32,17332

Rend.: 1,000

43,19

Preu EURO

Parcial

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,080

/R x 20,44000

=

1,63520

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,320

/R x 23,02000

=

7,36640

Subtotal:

7,64620

1,000

x 3,73000

=

€

Import

9,00160

9,00160

Materials
B8448440

m2

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12.5 mm de
gruix, amb acabat llis, de 60x60 cm i vora ocult (D) ,
per a que quedi l'entramat ocult

1,050

x 27,22000

=

28,58100

B84ZB030

m2

Entramat metàl·lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

1,000

x 4,05000

=

4,05000

32,63100

P-132

E844X001

m2

P-133

E865X002

m2

32,63100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13502

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

41,76762
1,42010

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,18772

€
Cel ras flotant de placa de gui laminat, per aïllament
Rend.: 1,000
60,28
acústic, amb doble estructura de perfils U de xapa
d'acer galvanitzat, de 60 mm, a dos nivells, el primer
modulat cada 600 mm, suspés del sostre mitjançant
barra roscada de 6 mm de diàmetre i el segon,
modulat a 300 mm, subjectat al primer mitjançant
fixacions mecàniques, una placa de guix laminat,
tipus ''FON R8/18 BC'' de Pladur, de 13 mm de gruix,
amb capa de llana de roca, de 75 mm de gruix.
Completament acabat
_____________________________________________________________________________________________________________

7,64620

Materials
Entramat metàl·lic vist amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras de
plaques de 60x60 cm

1,50 %

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb
entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra
roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a
màxim

10,54883
0,19133

Rend.: 1,000

Unitats

23,35450

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
12,75524

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

23,35450

Subtotal:

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb
entramat vist i suspensió autonivelladora de barra
roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a
màxim

19,62450

Ma d'obra

Materials

B84ZA030

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

m2

x 18,69000

Unitats
Unitats

E8448400

1,050

60,04853
P-131

P-130

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12.5 mm de
gruix, amb acabat llis, de 60x60 cm i vora vista (A) ,
per quedar l'entremat vist

40,42925

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

m2

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

E8445200

74

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-129

Pàg.:

Revestiment de parament vertical amb emplafonat de
DM de 10 mm de gruix, i > 650 kg/m3 de densitat, per
a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc
D-s2, d0, fixat sobre rastrells horitzontals de fusta de
20x20 mm, per pintar, amb unió encadellada i junta
vista, fixades mecànicament, segons detalls.

3,73000

Rend.: 1,000

Unitats

17,57

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

0,200

/R x 20,60000

=

4,12000

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

75

PARTIDES D'OBRA

A012A000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a fuster

0,200

/R x 23,41000

=

4,68200

Subtotal:

8,80200

8,80200

Materials
B0A32300

cu

Clau acer galvanitzat de 30 mm de llargària

0,300

x 1,00000

=

0,30000

B865UA10

m2

Revestiment decoratiu amb lames de DM d'1 cm de
gruix i 20 cm d'amplària, per pintar, amb unió
encadellada i junta vista

1,000

x 7,76000

=

7,76000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

8,06000

8,06000

1,50 %

0,13203

3,40 %

16,99403
0,57780

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E894B0P6

P-137

E898J2A0

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,05639

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

7,94118
0,27000

m2

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

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura
alumini, amb dues capes d'imprimació sintètica i dues
d'acabat

Rend.: 1,000

Unitats

22,49

Preu EURO

Parcial

Unitats

h

Ajudant pintor

0,070

/R x 20,44000

=

1,43080

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,700

/R x 23,02000

=

16,11400

Subtotal:

17,54480

kg

Pintura al alumini

0,255

x 7,95000

=

2,02725

B8ZAY000

kg

Imprimació sintètica

0,204

x 9,38000

=

1,91352

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

Ajudant pintor

0,010

/R x 20,44000

=

0,20440

h

Oficial 1a pintor

0,100

/R x 23,02000

=

2,30200

Subtotal:

2,50640

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,3978

x 3,38000

=

1,34456

Subtotal:

1,99481

E8981BA0

m2

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

P-138

E898K2A0

m2

17,54480

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03760

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

4,53881
0,15432

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

4,69313

Rend.: 1,000

Unitats

5,40

Preu EURO

Parcial

Unitats

3,94077

8,21
Parcial

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015

/R x 20,44000

=

0,30660

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125

/R x 23,02000

=

2,87750

Subtotal:

3,18410

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,3978

x 3,38000

=

1,34456

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015

/R x 20,44000

=

0,30660

h

Oficial 1a pintor

0,150

/R x 23,02000

=

3,45300

Subtotal:

3,75960

Import

kg

Esmalt sintètic

0,3468

x 10,02000

=

3,47494

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

1,99481

1,99481

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04776

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

5,22667
0,17771

COST EXECUCIÓ MATERIAL
3,75960

P-139

E89A2BB0

m2

Materials
B89ZB000

3,18410

€

Ma d'obra
A012D000

Import

Materials

22,48820

Preu EURO

€

Ma d'obra

21,74874
0,73946

Rend.: 1,000

1,99481

€

Subtotal:
P-136

2,50640

Materials

0,26317

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,94077

3,40 %

Parcial

h

Import

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Preu EURO

A012D000

Materials
B89Z8000

4,69

A013D000

Ma d'obra
A013D000

8,21118

Rend.: 1,000

m2

m2

4,12519

Ma d'obra

17,57183

€
Revestiment de barana d'escala amb emplafonat de
Rend.: 1,000
16,71
DM de 10 mm de gruix, i > 650 kg/m3 de densitat, per
a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc
D-s2, d0, per pintar, amb unió encadellada i junta
vista, fixades mecànicament, segons detalls.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-135

4,12519

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

E865X003

76

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-134

Pàg.:

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

5,40438

Rend.: 1,000

Unitats

18,91

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,050

/R x 20,44000

=

1,02200

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

77

PARTIDES D'OBRA

A012D000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a pintor

0,520

/R x 23,02000

=

11,97040
12,99240

12,99240

Materials
B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida

0,150

x 6,52000

=

0,97800

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,3468

x 10,02000

=

3,47494

Subtotal:

m2

P-142

E8B2U001

1,50 %

0,19489

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

18,29048
0,62188

1,50 %

0,04702

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

4,09970
0,13939

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura
anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

21,06

€

Unitats

Parcial

A013D000
A012D000

h
h

Ajudant pintor

Preu EURO

Parcial

Oficial 1a pintor

0,390

/R x 20,44000

=

7,97160

0,040

/R x 23,02000

=

0,92080

Subtotal:

A013D000

h

Ajudant pintor

0,060

/R x 20,44000

=

1,22640

h

Oficial 1a pintor

0,600

/R x 23,02000

=

13,81200

Subtotal:

15,03840

kg

Import

Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de
resines acríliques en dispersió aquosa

15,03840

Materials

0,600

x 15,77000

=

kg

Esmalt sintètic

0,3468

x 10,02000

=

3,47494

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida

0,150

x 6,52000

=

0,97800

Subtotal:

m2

1,50 %

0,22558

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

20,36717
0,69248

Envernissat de passamà de fusta massissa de 24 cm
aprox. de desenvolupament de cara de secció a
tractar, amb una capa de preparació i dues d'acabat

9,46200

m2

4,24

Preu EURO

Parcial

€

1,50 %

0,13339

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

18,48779
0,62858

Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa
de producte decapant, esbandida amb aigua, una
capa d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes
de vernís protector antigraffitti

h

Ajudant pintor

0,0128

/R x 20,44000

=

0,26163

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,1248

/R x 23,02000

=

2,87290

Subtotal:

3,13453

kg

Vernís sintètic

0,0808

x 7,49000

=

0,60519

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida

0,048

x 6,52000

=

0,31296

Subtotal:

0,91815

15,25

Preu EURO

Parcial

Import

A0121000

h

Oficial 1a

0,150

/R x 23,02000

=

3,45300

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 19,25000

=

1,92500

Subtotal:

5,37800

5,37800

Materials

Import

B8ZAW000

kg

Producte decapant desincrustador genèric

0,2271

x 10,05000

=

2,28236

B8ZAK000

kg

Imprimació antigraffitti adherent

0,102

x 16,39000

=

1,67178

B8ZA8200

kg

Vernís protector antigraffitti de dos components

0,286

x 18,63000

=

5,32818

B0111000

m3

Aigua

0,010

x 1,11000

=

0,01110

Subtotal:
3,13453

9,29342

P-144

E9232B91

m2

1,50 %

0,08067

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

14,75209
0,50157

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

15,25366

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

9,29342

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0,91815

€

Ma d'obra

Materials
B8AZB000

19,11637

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra
A013D000

9,46200

DESPESES AUXILIARS

21,05965

Rend.: 1,000

Unitats

E8B41110

5,10319

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E8ABX001

P-143

5,10319

8,89240

9,46200

COST EXECUCIÓ MATERIAL
B89ZB000

Import

8,89240

Subtotal:
A012D000

€

Materials

Ma d'obra

P-141

19,12

Ma d'obra

B89ZU001
Preu EURO

4,23909

Rend.: 1,000

18,91235

Rend.: 1,000

Unitats

m2

5,10319

DESPESES AUXILIARS

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

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,10319

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E89A3BB0

78

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-140

Pàg.:

Preu EURO

9,20

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

79

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

A0150000

h

Manobre especialista

0,100

/R x 19,92000

=

1,99200

A0140000

h

Manobre

0,040

/R x 19,25000

=

0,77000

A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 19,25000

=

0,96250

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 20,44000

=

3,06600

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,290

/R x 23,02000

=

6,67580

Subtotal:

2,95450

2,95450

Subtotal:

Maquinària
C133A030

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,050

/R x 12,19000

=

Subtotal:
t

Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm

0,2678

0,60950

x 19,74000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,60950

5,28637
5,28637

E9C1443B

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40
cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, per a ús interior intens

1,50 %

0,04432

3,40 %

8,89469
0,30242

kg

Beurada de color

0,300

x 0,85000

=

0,25500

B9C21424

m2

Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu
alt, per a ús exterior

1,040

x 13,66000

=

14,20640

B0312400

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm

0,0347

x 19,84000

=

0,68845

Subtotal:
D0701641

m3

9,19711

Rend.: 1,000

Unitats

B9CZ2000

5,28637

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-145

27,07

Preu EURO

Parcial

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

h

Ajudant col·locador

0,105

/R x 20,44000

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,210

/R x 23,02000

=

4,83420

A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 19,25000

=

0,96250

=

Subtotal:

B9C14432

kg
m2

Beurada de color

1,605

Import

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per 1,040
a ús interior intens

x 14,47000

=
=

Subtotal:
D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,021

x 81,22080

=

P-147

E9DAU010

m2

7,94290

m2

16,41305

16,85549
0,15768

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

27,52497
0,93585

Paviment interior antilliscant (relliscositat classe 2) de
rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, preu alt, de 25 peces/m2, col·locat a truc
de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

28,46082

Rend.: 1,000

37,32

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,030

/R x 19,25000

=

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x 20,44000

=

4,08800

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500

/R x 23,02000

=

11,51000

1,70564

Subtotal:

18,11869

18,11869

1,50 %

0,11914

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

26,18073
0,89014
27,07088

Rend.: 1,000

€

Import

0,57750

16,17550

28,46

€

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,000

x 0,31000

=

2,17000

B0FGU010

m2

Rajola antilliscant de gres extruït sense esmaltar de
forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

1,000

x 17,20000

=

17,20000

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,000

x 0,30000

=

0,30000

Subtotal:

16,17550

Preu EURO

Parcial

Import

19,67000

19,67000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24263

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

36,08813
1,22700

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Ma d'obra

16,85549
1,50 %

Unitats

DESPESES AUXILIARS

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de
40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, per a ús interior

1,70564

Ma d'obra

15,04880

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9C21424

=

15,14985

Materials

Subtotal:

P-146

10,51180

DESPESES AUXILIARS

1,36425

16,41305

x 81,22080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,14620

7,94290

x 0,85000

15,14985

Subtotal:

Materials
B9CZ2000

0,021

€

Ma d'obra
A0137000

10,51180

Materials

0,60950

Materials
B0332300

80

37,31513
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA

P-148

E9G11BB1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de
gruix, amb acabat remolinat mecànic

Rend.: 1,000
Unitats

21,52

Preu EURO

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150

/R x 23,02000

=

3,45300

A0140000

h

Manobre

0,220

/R x 19,25000

=

4,23500

Subtotal:

Unitats

€
Import

h

Remolinador mecànic

0,050

=

Subtotal:

A0140000

h

Manobre

0,275

/R x 19,25000

=

5,29375

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,550

/R x 23,02000

=

12,66100

7,68800

0,26100
0,26100

Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

0,1554

x 82,04000

=

0,26100

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,800

x 0,85000

=

0,68000

B9V2AA20

m

Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una
peça en escaire, amb un cantell polit i abrillantat

1,020

x 33,77000

=

34,44540

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

1,000

x 0,11000

=

0,11000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

12,74902

m3

12,74902

1,50 %

0,11532

3,40 %

20,81334
0,70765

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9GZX001

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

21,52099

m2

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35
a 55 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat
tèxtil, instal·lat encastat al paviment

Rend.: 1,000

Unitats

209,42

Preu EURO

35,23540

Parcial

€

x 78,17400

=

35,23540

1,09444

36,32984

P-153

E9ZX002

m2

36,32984

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26932

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

54,55391
1,85483

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra

0,014

Subtotal:

€
Remolinat mecànic d'acabat a solera de formigó de la
Rend.: 1,000
0,26
sala de climatització
_____________________________________________________________________________________________________________
E9JEK100

17,95475

12,74902
D0701461

Subtotal:

P-150

17,95475

Subtotal:
m3

Import

Materials

Materials

P-149

Parcial

Subtotal:

7,68800

/R x 5,22000

Preu EURO

Ma d'obra

Maquinària

B064E35B

82

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

C2003000

Pàg.:

Rebaixat i tractament antirelliscant per a Rd > 35
segons UNE-ENV 12633:2003 (classe 2) amb polit
amb gra de 100 i abrillantat amb sals de paviment de
terratzo .

56,40874

Rend.: 1,000

Unitats

9,83

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,080

/R x 20,44000

=

1,63520

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,080

/R x 23,02000

=

1,84160

Subtotal:

3,47680

A0128000

h

Oficial 1a polidor

0,290

/R x 23,02000

=

6,67580

A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 19,25000

=

0,96250

3,47680

Materials

Subtotal:

7,63830

7,63830

Maquinària
B9JEK100

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35
a 55 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat
tèxtil, per a instal·lació encastat al paviment

1,000

x 199,06000

=

199,06000

C2007000
C2009000

Subtotal:

199,06000

h
h

Polidora
Abrillantadora

0,180

/R x 2,53000

=

0,45540

0,100

/R x 2,11000

=

0,21100

Subtotal:

199,06000

0,66640

0,66640

Materials
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-151

202,53680
6,88625
209,42305

€
Sòcol de terratzo llis de microgrà, preu mitjà, de 5 cm
Rend.: 1,000
6,54
d'alçària, col·locat amb pasta adhesiva o ciment cola
_____________________________________________________________________________________________________________
P-152

E9U21X01

3,40 %

E9V2AA2N

B9ZX002

u

Conjunt de productes necessaris per a tractament
antirelliscant per a Rd > 35 segons UNE-ENV
12633:2003 (classe 2) de 1 m2 de paviment de
terratzo

1,000

Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una
peça en escaire, amb un cantell polit i abrillantat,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

56,41

€

=

Subtotal:

m

m

x 1,20000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,20000

1,20000

3,40 %

1,20000
9,50470
0,32316
9,82786
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

83

PARTIDES D'OBRA

P-154

E9Z2X001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m2

Rebaixat i tractament antirelliscant per a Rd > 15
segons UNE-ENV 12633:2003 (classe 1) amb polit
amb gra de 200 i abrillantat amb sals i cristalitzat de
paviment de terratzo .

Rend.: 1,000

Unitats

9,72

Preu EURO

Parcial

químic.
- Formació de peça de cantell amb perfil conformat
amb fred tipus UF 50x50x4 mm d'acer innoxidable
austenític AISI 304, acabat polit mat.
- Revestiment superior i inferior de xapa plegada
d'acer innoxidable austenític AISI 304 de 2 mm de
gruix, amb acabat polit mat.
Element complert segons detall específic dels
tancaments S06 i S07, col·locat.

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 19,25000

=

0,96250

A0128000

h

Oficial 1a polidor

0,300

/R x 23,02000

=

6,90600

Subtotal:

7,86850

7,86850

Maquinària
C2009000

h

Abrillantadora

0,100

/R x 2,11000

=

0,21100

C2007000

h

Polidora

0,180

/R x 2,53000

=

0,45540

Subtotal:

Unitats

u

Conjunt de productes necessaris per a tractament
antirelliscant per a Rd > 15 segons UNE-ENV
12633:2003 (classe 1) de 1 m2 de paviment de
terratzo

1,000

0,66640

x 0,75000

=

Subtotal:

0,66640

0,75000

0,75000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11803

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

9,40293
0,31970

A012F000

h

Oficial 1a manyà

4,000

/R x 23,39000

=

93,56000

A013F000

h

Ajudant manyà

1,500

/R x 20,52000

=

30,78000

u

EAB0X001

kg

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en
perfils conformats tipus L, U, treballat a taller

8,000

x 3,60000

=

28,80000

B44Z7025

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

40,000

x 1,08000

=

43,20000

B8635MA6

m2

Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm
de gruix, acabat mate i treballat al taller

2,500

x 35,95000

=

89,87500

u

u

Visera per a porta d'ascensor de dimensions en
planta 544x1650 mm formada per:
- Estructura interior d'acer, amb un tub de
100x80x4mm i 5 platines trapezoidals de 5mm de
gruix, soldada, amb una capa d'imprimació
antioxidant i ancorada a murs de formigó amb tac

Rend.: 1,000

124,34000

Subtotal:

308,80

€

161,87500

161,87500

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,000

% s

=

Subtotal:

u

€
Porta d'armari de dos fulls batents, tipus Fe.01,per a
Rend.: 1,000
798,30
un buit d'obra de 1080x2640 mm, amb bastiment i
marc de perfil d'acer galvanitzat, de 40x20 mm,
emplafonada amb tauler fenòlic de 6 mm de gruix,
segons especificacions de plànol corresponent de la
Sèrie E.8.2
_____________________________________________________________________________________________________________
P-158

EA00X003

124,34000

B4R11051

9,72263

€
Porta de dos fulls batents, tipus Fe.02, per un buit
Rend.: 1,000
993,60
d'obra de 1760x3730 mm, d'estructura galvanitzada
de perfils d'acer, tipus ''Perfrisa, Sèrie C'', de 40x50
mm, i emplafonat amb tauler fenòlic de 6 mm de gruix
per ambdues cares, amb plafó superior fins a sostre
en la cara interior de la porta, amb ferratges i barra
antipànic, segons especificacions de plànol
corresponent de la Sèrie E.8.2
_____________________________________________________________________________________________________________
P-157

EA00X002

Import

Materials

€
Porta d'un full batent, tipus Fe.03, per un buit d'obra
Rend.: 1,000
622,80
de 900x2120 mm, d'estructura galvanitzada de perfils
d'acer, tipus ''Perfrisa, Sèrie C'', de 40x50 mm, i
emplafonat amb tauler fenòlic de 6 mm de gruix per
ambdues
cares,
amb
ferratges,
segons
especificacions de plànol corresponent de la Sèrie
E.8.2
_____________________________________________________________________________________________________________
P-156

EA00X001

Parcial

Subtotal:

0,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-155

Preu EURO

Ma d'obra

Materials
B9ZX001

84

EAB0X004

u

P-160

EABGX002

u

P-161

EAFAX001

u

0,00000

0,00000

DESPESES AUXILIARS

10,00 %

12,43400

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

298,64900
10,15407

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-159

0,00000

308,80307

€
Finestra fixa d'acer, galvanitzada, de 170 d'alçària
Rend.: 1,000
486,36
mitja per 302 cm d'amplària, amb bastidor de perfil L
d'acer de 40x40x1,5 mm, amb tres muntants
intermedis, persiana de xapa d'acer de doble plec en
tota la cara exterior, recobrint el bastiment, agafada a
l'obra amb fixacions mcàniques
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Porta de 2 fulls batents d'acer, galvanitzada, de llum
Rend.: 1,000
331,98
d'obra 157x220 cm, amb bastidor de perfil L, de
40x40x1,5 mm, d'acer, persiana de xapa d'acer de
doble plec en tota la cara exterior, recobrint el
bastiment, amb pany, col·locada. (Element S08)
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Porta d'un full batent d'alumini anoditzat, de
Rend.: 1,000
512,10
dimensions 900x2800 mm de llum d'obra, perfilaria
tipus PG de Technal, amb barra antipànic, muntada
sobre mur cortina.
_____________________________________________________________________________________________________________
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Pàg.:

85

PARTIDES D'OBRA

P-162

EAFAX002

u

P-163

EAM1X001

u

€
Porta i vidriera, tipus S.01, amb full batent i tarja fixa,
Rend.: 1,000
5.089,80
per a un buit d'obra de 510x278,4 - 290 cm, amb
marc i agafador d'acer inox., segons especificacions
dels plànols sèrie E 10
_____________________________________________________________________________________________________________
P-164

EAM1X002

u

P-165

EAM1X003

u

€
Tancament fix de vidre, tipus S.02, per a un buit
Rend.: 1,000
353,51
d'obra, de 100x290 cm, amb vidre laminar de 4+4
allotjat a U d'acer inox. encastada, segons
especificacions dels plànols sèrie E 10
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Porta i vidriera, tipus S.03, amb full batent i 2 targes
Rend.: 1,000
4.326,00
fixes, per a un buit d'obra de 324x290 cm, amb marc i
ferratges d'acer inox., segons especificacions dels
plànols sèrie E 10
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Porta de vidre, tipus S.04, per a un buit d'obra de
Rend.: 1,000
961,00
216x100 cm, de vidre trampat, pivotant, de 8 mm de
gruix i ferratges d'acer inox., segons especificacions
dels plànols sèrie E 10
_____________________________________________________________________________________________________________
P-167

EAM1X004

_____________________________________________________________________________________________________________
P-172

EAU0X001

u

€
Tancament practicable de DM per pintar, de fulls
Rend.: 1,000
1.052,42
articulats en acordeó, per a un buït d'obra de
492,30x235 cm, amb bastiment de fusta, reforç
superior al dintell de tub d'acer i guia encastada al
travesser
_____________________________________________________________________________________________________________
P-173

EAV0X002

m

Unitats

EAM2X003

Oficial 1a muntador

0,120

/R x 23,78000

=

2,83940

h

Ajudant muntador

0,090

/R x 20,44000

=

1,83045

4.321,00

€

€

Import

Subtotal:

4,66985

4,66985

Maquinària
CL40AAAA

h

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
0,040
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

/R x 38,55000

=

1,53433

C1501111

h

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

/R x 39,68000

=

1,57930

0,040

Subtotal:

3,11363

3,11363

Materials
BB32X002

m

Estructura metàl·lica d'acer inox. qualitat 304 sense
polir, de tub rectangular de 40x40x2 i 40x20x2 mm i
platina de 80x3mm, inclosa part proporcional
d'elements de subjecció i ancoratge

0,500

x 69,80000

=

34,90000

B83LX002

m2

Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/EDF tipus
ignífug i d'aplicació severa, de 6 mm de gruix i de 3 a
4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN
438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte,
acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color
estàndard, tallat a mida a taller.

0,500

x 44,50000

=

22,25000

u

Rend.: 1,000

Parcial

h

u

Porta d'obertura automàtica, telescòpica, amb un full
fix i 2 fulls corredissos, de dimensions 2735x2070
mm, amb barra de guia i mecanisme de 7 cm
d'alçària, tipus ''Slimdrive'' de GEZE, força limitada a
150 N, control per microprocessador inteligent,
bateria d'emergència, programador amb display i
teclat tàctil, perfilaria perimetral estanca, bloqueig

Preu EURO

A013M000

u

u

68,76

A012M000

u

€
Porta d'obertura automàtica amb un full fix i un full
Rend.: 1,000
3.562,20
corredís, de dimensions 3330x2800 mm. amb barra
de guia i mecanisme de 7 cm d'alçària, tipus
''Slimdrive'' de GEZE, força limitada a 150 N, control
per
microprocessador
inteligent,
bateria
d'emergència, programador amb display i teclat tàctil,
perfilaria
perimetral
estanca,
bloqueig
electromagnètic i detectors de moviment. Muntada i
connectada a la xarxa elèctrica
_____________________________________________________________________________________________________________
P-171

EAM2X002

Rend.: 1,005

Ma d'obra

€
Tancament fix de vidre, tipus S.07, per a un buit
Rend.: 1,000
865,00
d'obra, de 170x130 cm, amb marc d'acer inox., i vidre
laminar de 5+5, segons especificacions dels plànols
sèrie E10 i E12
_____________________________________________________________________________________________________________
P-170

EAM1X007

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció
500x60 mm, formada per una estructura interior de
tub d'cer inox. sense polir, de 40x40x2 i 40x20x2 mm,
amb revestiment exterior de tauler fenòlic de 6 mm de
gruix, acaba de color, acabada de color, segons
especificació de la memòria. Element complert i
col·locat a l'obra, segons detalls.

u

€
Tancament fix de vidre, tipus S.06, per a un buit
Rend.: 1,000
3.076,88
d'obra, de 180x888 cm, amb marc d'acer inox., i vidre
laminar de 5+5, segons especificacions dels plànols
sèrie E10 i E12
_____________________________________________________________________________________________________________
P-169

EAM1X006

86

electromagnètic i detectors de moviment. Muntada i
connectada a la xarxa elèctrica

€
Tancament fix de vidre, tipus S.05, per a un buit
Rend.: 1,000
264,52
d'obra, de 77,5x280 cm, amb vidre laminar de 4+4
allotjat a U d'acer inox. encastada, segons
especificacions dels plànols sèrie E 10
_____________________________________________________________________________________________________________
P-168

EAM1X005

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

€
Porta de 2 fulls batents d'alumini anoditzat, de
Rend.: 1,000
903,69
dimensions 1740x2070 mm de llum d'obra, perfilaria
tipus PG de Technal, sistema de tancament amb
pany, agafadors interiors i exteriors tipus 2504/600
d'Ocariz, als 2 fulls, muntada sobre mur cortina.
_____________________________________________________________________________________________________________

P-166

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

57,15000

57,15000

Altres
E89FX002

m

Pintat de platina d'acer inox., de 60 mm d'amplària, a
una cara, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació i dues d'acabat

1,000

x 1,50000

Subtotal:

=

1,50000

1,50000

1,50000
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Pàg.:

87

PARTIDES D'OBRA

EAV0X003

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07005

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

66,50353
2,26112

m

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció
650x80 mm, formada per una estructura interior de
tub d'cer inox. sense polir, de 60x40x2 i 40x20x2 mm,
amb revestiment exterior de tauler fenòlic de 6 mm de
gruix, acabada de color, segons especificació de la
memòria. Element complert i col·locat a l'obra,
segons detalls.

68,76465

Rend.: 0,939

Unitats

96,63

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 20,44000

=

2,17678

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150

/R x 23,78000

=

3,79872

Subtotal:

5,97550

5,97550

Maquinària
C1501111

h

Camió grua per a treballs generals, neteja i transport
d'eines de 3 t de càrrega, 7 m d'abast vertical, 5
d'abast horitzontal i 25 kNm de moment d'elevació

0,050

/R x 39,68000

=

2,11289

CL40AAAA

h

Plataforma elevadora telescòpica articulada,
0,050
autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m
d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227
kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm
en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm

/R x 38,55000

=

2,05272

Subtotal:

BB32X003

4,16561

m2

m

Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/EDF tipus
ignífug i d'aplicació severa, de 6 mm de gruix i de 3 a
4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN
438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte,
acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color
estàndard, tallat a mida a taller.

0,650

Estructura metàl·lica d'acer inox. qualitat 304 sense
polir, de tub rectangular de 60x40x2 i 20x40x2 mm i
platina de 80x3mm

0,500

x 44,50000

=

4,16561

Pintat de platina d'acer inox., de 80 mm d'amplària, a
una cara, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació i dues d'acabat

EAV0X004

m

€
50% del cost de: Element d'ancoratge, d'acer inox.,
Rend.: 1,000
14,40
per a lames de protecció solar, format per peces i
formes distintes, segons el cas i segons detall de
plànols, col·locat i muntat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-176

EB12X001

m

P-177

EB12X002

m

P-178

EB14X001

m

P-179

EB14X002

m

P-180

EB92X001

u

P-181

EB92X002

u

P-182

EB92X003

u

P-183

EB92X004

u

P-184

EC151C01

m2

€
Estructura d'acer per a barana horitzontal o inclinada,
Rend.: 1,000
75,55
de platines de 60x10 i 60x5 mm i perfil tubular de
40x40x2 mm, per pintar, amb imprimació antioxidant
(tota) i acabat amb pintura tipus 'Martele' (els
elements vistos), segons detall de plànol, muntada
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Barana d'acer 'corten', tipus D, recta o inclinada, amb
Rend.: 1,000
87,00
muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm,
amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm
ancorada amb tac químic a daus de formigó o mur,
segons detalls, de 1040 mm d'alçària total. Cargols
d'unió entre moduls d'acer inox. Element complert
segons detalls, inclosos accessoris de muntatge, dau
de formigó i resta d'elements de muntatge. (barana
21)
_____________________________________________________________________________________________________________

€
Passamà de fusta de faig, de secció rodona de D 6
Rend.: 1,000
22,15
cm, fixat a platina d'acer, segons detall de plànol,
muntat i envernissat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Caràcter alfanumèric adhesiu, a adherir, sobre vidre
Rend.: 1,000
9,00
de façana a la planta primera, de 120 cm d'alçària
_____________________________________________________________________________________________________________

28,92500

x 104,00000

=

52,00000

80,92500

80,92500

Altres
m

P-175

€
Caràcter alfanumèric adhesiu, a adherir, sobre vidre
Rend.: 1,000
1,12
de façana a la planta primera, de 15 cm d'alçària
_____________________________________________________________________________________________________________

Subtotal:
E89FX003

88

€
Doble passamà de tub d'acer inox. satinat de D 50
Rend.: 1,000
91,42
mm, soldat amb suports a barana o ancorat a mur,
segons plànols de detall, inclosa part proporcional de
cegament dels extrems i elements de subjecció que
puguin caldrà. Col·locat
_____________________________________________________________________________________________________________

Materials
B83LX002

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-174

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,000

x 2,30000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
Lamel·les autònomes de retolació de dependències,
Rend.: 1,000
8,46
d'alumini pintat, de 6x30 cm, col·locades
_____________________________________________________________________________________________________________

2,30000

2,30000

€
Placa directori de senyalització general, de lamel·les
Rend.: 1,000
203,04
independents, d'alumini pintat, de mides totals de
66x66 cm, col·locada
_____________________________________________________________________________________________________________

2,30000

1,50 %

0,08963

3,40 %

93,45574
3,17750

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre
fusta, acer o alumini

Rend.: 1,000

Unitats

60,82

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

96,63324

h

Oficial 1a vidrier

0,500

/R x 22,37000

=

Subtotal:

11,18500
11,18500

Materials
BC151C01

m2

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1

1,000

x 47,47000

=

47,47000

11,18500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

89

PARTIDES D'OBRA

P-187
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

47,47000

m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de
16 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

EC1GFB01

0,16778

3,40 %

58,82278
1,99997

53,80

Preu EURO

Parcial

Rend.: 1,000

Unitats
A012E000

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a vidrier

0,600

/R x 22,37000

=

Oficial 1a vidrier

0,600

/R x 22,37000

=

m2

Import

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,
cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de
lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent

13,42200
13,42200

13,42200

Materials
BC1F1141

m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de
12 mm

1,000

x 38,27000

=

38,27000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

38,27000

0,33555

3,40 %

52,02755
1,76894

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EC1FA641

m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de
14 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

EC1GG101

13,42200

54,95

1,000

x 67,26000

=

Preu EURO

Parcial

1,50 %

0,20133

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

80,88333
2,75003

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,
cambra d'aire de 14 mm de gruix i vidre laminar de
lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,
col·locat

83,63336

Rend.: 1,000

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,600

76,96

Preu EURO
/R x 22,37000

Parcial
=

Oficial 1a vidrier

0,600

/R x 22,37000

=

Subtotal:

m2

Import

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de
lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent

13,42200
13,42200

13,42200

Materials
BC1F1641

m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i
un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de
12 mm

1,000

x 39,39000

=

39,39000

1,000

x 60,81000

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,39000

EC1GG601

m2

39,39000

2,50 %

0,33555

3,40 %

53,14755
1,80702
54,95457

13,42200

60,81000

60,81000

60,81000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20133

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

74,43333
2,53073

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-189

Subtotal:

Import

13,42200
13,42200

Subtotal:
h

€

Materials

Ma d'obra
A012E000

67,26000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

BC1G4101

Unitats

67,26000

67,26000

Subtotal:
€

13,42200

Ma d'obra

53,79649

Rend.: 1,000

m2

38,27000

2,50 %

Import

13,42200

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-188

Subtotal:

€

Materials

Subtotal:
h

Subtotal:

P-186

83,63

Subtotal:
€

BC1G3B01

Unitats

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,
cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de
lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent,
col·locat

Ma d'obra
A012E000

90

Ma d'obra

60,82275

Rend.: 1,000

m2

47,47000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EC1FA141

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

butiral transparent

P-185

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent,
col·locat

76,96406

Rend.: 1,000

Unitats

77,88

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,600

/R x 22,37000
Subtotal:

=

13,42200
13,42200

13,42200
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

91

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb
lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent,
cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de
lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent

1,000

x 61,70000

=

61,70000

61,70000

m2

1,50 %

0,20133

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

75,32333
2,56099

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

77,88432

Rend.: 1,000
Unitats

65,17

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a vidrier

1,000

/R x 22,37000

=

Subtotal:

P-193

ED116271

BC1K1500

dm3

m2

A013J000
A012J000

Import

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

0,105

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm

1,000

x 14,26000

x 38,60000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

=

=

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

40,09730

0,55925

3,40 %

63,02655
2,14290

h

Rend.: 1,000

19,75

Preu EURO

Parcial

Ajudant lampista
Oficial 1a lampista

0,180

/R x 20,41000

=

3,67380

0,360

/R x 23,78000

=

8,56080
12,23460

BDY3E200

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm

1,000

x 0,03000

=

0,03000

BDW3E200

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm

1,000

x 2,28000

=

2,28000

BD136270

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic

1,250

x 3,50000

=

4,37500

23,29

€

Import

12,23460

6,68500

P-194

ED116371

m

6,68500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18352

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

19,10312
0,64951

COST EXECUCIÓ MATERIAL

65,16945

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

19,75263

Rend.: 1,000

Unitats

21,22

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 20,41000

=

3,67380

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

/R x 23,78000

=

8,56080

Subtotal:

12,23460

12,23460

Materials
Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

/R x 23,78000

=

8,56080

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 20,41000

=

3,67380

Subtotal:

12,23460

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000

x 0,08000

=

0,08000

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x 5,46000

=

5,46000

BD13279B

m

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació 1,250
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

x 3,65000

=

4,56250

BDY3E300

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50
mm

1,000

x 0,04000

=

0,04000

BD136370

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic

1,250

x 3,91000

=

4,88750

BDW3E300

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm

1,000

x 3,18000

=

3,18000

12,23460

Materials
u

h

40,09730

2,50 %

Rend.: 1,000

Unitats

BDY3B700

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40
mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

38,60000

u

m

23,28632

Subtotal:

22,37000

€
Desguàs de fosat d'ascensor a pou d'absorció, reblert
Rend.: 1,000
100,00
de grava
_____________________________________________________________________________________________________________
ED111E71

m

1,49730

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-192

22,52062
0,76570

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

ED00X001

3,40 %

Materials

22,37000
22,37000

Subtotal:

P-191

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

Materials
B7J5009A

0,18352

Ma d'obra

€

Ma d'obra
A012E000

1,50 %

61,70000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EC1K1501

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-190

92

PARTIDES D'OBRA

Materials
BC1G4601

Pàg.:

Subtotal:

10,10250

10,10250

8,10750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18352

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

20,52562
0,69787

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

8,10750

21,22349
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

93

PARTIDES D'OBRA

P-195

ED15G871

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret
massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000

20,79

€

P-197

ED15N911

Parcial

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 20,44000

=

3,06600

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

/R x 23,02000

=

6,90600

Subtotal:

Import

BDY3B800

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000

BDW3B800

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

x 0,11000

=

0,11000

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x 20,44000

=

4,08800

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

9,97200

BDY3E900

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000

x 0,50000

=

0,50000

BDW3E900

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,330

x 21,28000

=

7,02240

=

2,09710

=

27,91600

1,51420

BD1Z4300

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670

x 3,13000

=

5,83800

BD136970

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

1,400

x 19,94000

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400

x 4,17000

Subtotal:
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

9,98340

9,98340

1,50 %

0,14958

3,40 %

20,10498
0,68357

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Baixant de tub de polipropilè de paret massissa
segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Import

13,29600

37,53550

37,53550

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19944

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

51,03094
1,73505

COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,76599

20,78855
P-198

Rend.: 1,000

24,60

ED31U010

u

€

Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Rend.: 1,000
Unitats

25,35

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,360

/R x 23,02000

=

8,28720

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,180

/R x 20,44000

=

3,67920

Subtotal:

11,96640

A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 19,25000

=

5,77500

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300

/R x 23,02000

=

6,90600

Subtotal:

0,330

x 12,11000

=

3,99630

=

1,40700

=

0,17000

BD1Z4200

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i
110 mm

0,670

x 2,10000

BDY3E700

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000

x 0,17000

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,400

x 4,34000

=

Subtotal:

BD31U010

11,96640

u

1,000

x 11,65000

=

Subtotal:

12,68100

11,65000
11,65000

11,64930

1,50 %

0,17950

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

23,79520
0,80904
24,60423

P-199

ED351230

u

11,65000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19022

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

24,52122
0,83372

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm

6,07600
11,64930

12,68100

Materials

Materials

m

13,29600

2,52120

BD13187B

€

Materials

=

0,670

Parcial

A0137000

=

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

BD135770

Preu EURO

x 7,64000

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

52,77

0,330

BD1Z2300

u

Rend.: 1,000

Subtotal:

9,97200

x 2,26000

BDW3E700

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

Ma d'obra

Materials

m

m

Unitats
Preu EURO

Ma d'obra

ED15M711

94

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-196

Pàg.:

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33
cm de mides interiors i 3,5 cm de gruix, per a
evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat

25,35494

Rend.: 1,000

Unitats

31,67

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 19,25000

=

5,77500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

Subtotal:

10,37900

10,37900
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

95

PARTIDES D'OBRA

96

Ma d'obra
BD351230

u

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
30x30x33 cm de mides interiors, i 3,5 cm de gruix,
amb finestres premarcades de 15 cm de diàmetre a 3
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat

1,000

x 20,09000

=

20,09000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

20,09000

u

Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

20,09000

1,50 %

0,15569

3,40 %

30,62469
1,04124

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED354356

120,60

Parcial

A0140000

h

Manobre

1,300

/R x 19,25000

=

25,02500

h

Oficial 1a paleta

2,500

/R x 23,02000

=

57,55000

Subtotal:

82,57500

BD3Z2665

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm

1,000

x 15,62000

=

15,62000

B0F1D2A1

u

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

39,996

x 0,23000

=

9,19908

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

0,0032

x 105,75000

=

m3

Aigua

0,001

x 1,11000

=

0,00111

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0588

x 64,56000

=

3,79613

Subtotal:
0,0494

28,95472

x 78,17400

=

16,62000

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000

x 0,26000

=

1,04000

BD5153AV

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 150x150 mm de
costat amb sortida vertical de 80 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl·lica

1,000

x 66,21000

=

66,21000

ED5A5E00

m

67,25000

82,57500

0,24930

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

84,11930
2,86006

Rend.: 1,000

8,62

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,095

/R x 19,25000

=

1,82875

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190

/R x 23,02000

=

4,37380

Subtotal:
BD5B1E00

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150
mm de diàmetre

28,95472

ED7FQ312

m

32,81652

3,40 %

116,63015
3,96542

1,050

x 1,94000

=

2,03700
2,03700

86,98

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09304

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

8,33259
0,28331

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

8,61590

Rend.: 1,000

Unitats

44,30

Preu EURO

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 19,25000

=

3,85000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x 23,02000

=

2,30200

0,200

/R x 20,44000

=

4,08800

A0137000

€

h

Ajudant col·locador

Subtotal:

14,84400

Maquinària
Parcial

2,03700

Import

€

Import

Ma d'obra

120,59557

Preu EURO

6,20255

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

€

Import

6,20255

Subtotal:

1,23863

Rend.: 1,000

86,97936

Materials

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

67,25000

1,50 %

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta
densitat de 150 mm de diàmetre, envoltat de grava i
feltre geotèxtil

3,86180

32,81652

16,62000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

DESPESES AUXILIARS

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 150x150 mm de
costat amb sortida vertical de 80 mm de diàmetre,
amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions
mecàniques

11,51000

Ma d'obra

P-203

Subtotal:

u

5,11000

=

Import

0,33840

B0111000

ED51A3AV

=

/R x 23,02000

Subtotal:

Materials

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

/R x 20,44000

0,500

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu EURO

A0122000

m3

0,250

Oficial 1a paleta

Materials

P-202

D0701461

Ajudant paleta

h

€

Ma d'obra

t

h

A0122000

31,66592

Rend.: 1,000

Unitats

B0512401

A0132000

Subtotal:
Subtotal:

P-201

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,050

/R x 42,27000

=

2,11350

14,84400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

97

PARTIDES D'OBRA

C133A0J0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

98

PARTIDES D'OBRA

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,110

/R x 8,17000

=

Subtotal:

0,89870

P-205

3,01220

ED7K3324

m

3,01220

Materials
BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000

x 0,25000

=

0,25000

BDW3B900

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

x 16,82000

=

5,55060

BD7FQ310

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
1,200
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

x 5,78000

=

6,93600

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

x 18,12000

B0311500

Pàg.:

t

0,330

0,6636

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

55,90

Preu EURO

Parcial

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 20,44000

=

3,06600

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150

/R x 23,02000

=

3,45300

A0140000

h

Manobre

0,380

/R x 19,25000

=

7,31500

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190

/R x 23,02000

=

4,37380

24,76103

1,50 %

0,22266

3,40 %

42,83989
1,45656

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

€

Import

Ma d'obra

12,02443
24,76103

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de
SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Subtotal:

18,20780

18,20780

Maquinària
C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,100

/R x 8,17000

=

0,81700

C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,050

/R x 42,27000

=

2,11350

Subtotal:

44,29645

2,93050

2,93050

Materials
P-204

ED7FQ412

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN
2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000

Unitats

54,31

Preu EURO

Parcial

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x 23,02000

=

2,30200

h

Oficial 1a col·locador

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x 20,44000

=

4,08800

A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 19,25000

=

3,85000

Subtotal:

14,84400

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm

0,330

x 15,09000

=

4,97970

B0311500

t

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

0,5964

x 18,12000

=

10,80677

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0945

x 64,56000

=

6,10092

BDY3E800

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125
mm

1,000

x 0,24000

=

0,24000

BD7K3320

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
1,200
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

x 8,77000

=

10,52400

Import

Ma d'obra
A0127000

BDW3E800

Subtotal:

14,84400

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,060

/R x 42,27000

=

2,53620

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,130

/R x 8,17000

=

1,06210

Subtotal:

3,59830

3,59830

32,65139

32,65139

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27312

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

54,06281
1,83814

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,90094

Materials
BDY3BA00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 1,000

=

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

x 29,41000

=

9,70530

BD7FQ410

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
1,200
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

x 8,66000

=

10,39200

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

x 18,12000

t

0,735

P-206

0,44000

BDW3BA00

B0311500

0,330

x 0,44000

ED7K677S

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat
al sostre

Rend.: 1,000

Unitats

38,98

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,31820
33,85550

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,300

/R x 20,44000

=

6,13200

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,600

/R x 23,02000

=

13,81200

Subtotal:

33,85550

1,50 %

0,22266

3,40 %

52,52046
1,78570
54,30616

19,94400

Materials
BDY3E700

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110
mm

1,000

x 0,17000

=

0,17000

BDW3E700

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

0,330

x 12,11000

=

3,99630

BD1Z3000

u

Brida per a tub penjat del sostre

0,660

x 3,48000

=

2,29680

BD136770

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic

1,200

x 9,16000

=

10,99200

19,94400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

99

PARTIDES D'OBRA

17,45510

m

17,45510

19,90140

0,29916

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,49714

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

37,69826
1,28174

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

53,54104
1,82040

38,98000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa
per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat
al sostre

Rend.: 1,000

Unitats

59,31

Preu EURO

Parcial

€

P-210

EE44BGS3

m

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral
d'acer+poliester i feltre de llana de vidre, de 406 mm
de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

Import

55,36143

Rend.: 1,000

Unitats

16,05

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,700

/R x 23,02000

=

16,11400

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,100

/R x 20,41000

=

2,04100

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,350

/R x 20,44000

=

7,15400

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,100

/R x 23,78000

=

2,37800

Subtotal:

23,26800

23,26800

Materials

Subtotal:

4,41900

4,41900

Materials
BDY3E900

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

1,000

x 0,50000

=

0,50000

BD136970

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

1,200

x 19,94000

=

23,92800

BDW3E900

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,330

x 21,28000

=

7,02240

BD1Z3000

u

Brida per a tub penjat del sostre

0,660

x 3,48000

=

2,29680

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

33,74720

EE41X001

BE44BGS0

0,34902

3,40 %

57,36422
1,95038

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat,
de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix
0,6 mm i muntat superficialment

Rend.: 1,000

Unitats

55,36

Preu EURO

Parcial

P-211

EE4ZHJ07

u

h

Ajudant calefactor

0,750

/R x 20,41000

=

15,30750

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,750

/R x 23,78000

=

17,83500

Subtotal:

33,14250

u

Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm
de diàmetre

1,000

BE42QB20

m

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
1,020
galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0.6 mm

x 9,12000

=

9,12000

x 10,57000

=

10,78140

11,04000

11,04000

11,04000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06629

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

15,52529
0,52786

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer
galvanitzat, de costat 480 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques

16,05314

Rend.: 1,000

Unitats

224,78

Preu EURO

Parcial

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,500

/R x 20,41000

=

10,20500

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,500

/R x 23,78000

=

11,89000

€

Import

Subtotal:

22,09500

22,09500

Materials
BE4DJ047

€

u

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb 1,000
lamel·les, de 480 mm de costat

x 194,74000

=

Subtotal:

Import

33,14250
P-212

EE4ZX001

u

194,74000
194,74000

194,74000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,55238

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

217,38738
7,39117

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BEW4B000

=

Ma d'obra

Ma d'obra
A013G000

x 11,04000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

59,31460

u

m

Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliester i 1,000
feltre de llana de vidre, de 406 mm de diàmetre sense
gruixos definits

33,74720

€
Xemeneia barret d'acer inoxidable, de D 500 mm,
Rend.: 1,000
1.910,70
llargària 6000 mm i gruix 2 mm, muntada en dos
trams, encamisant conducte circular flexible de doble
capa més aïllant, per a extracció de fums de cuina del
bar, tipus ''A/26 Triple'' de RIXAAB, inclosos elements
de subjecció, muntada
_____________________________________________________________________________________________________________
EE42QB22

m

Subtotal:

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-209

19,90140

1,50 %

Ma d'obra

P-208

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED7K697S

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-207

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

224,77855

€
Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer
Rend.: 1,000
242,10
galvanitzat, de costat 1230x480 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

EE4ZX002

u

€
Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer
Rend.: 1,000
237,60
galvanitzat, de costat 1140x480 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques
_____________________________________________________________________________________________________________
P-214

EE4ZX003

u

€
Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer
Rend.: 1,000
350,10
galvanitzat, de costat 950x1450 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques
_____________________________________________________________________________________________________________
P-215

EE4ZX004

u

€
Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer
Rend.: 1,000
242,10
galvanitzat, de costat 850x700 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques
_____________________________________________________________________________________________________________
P-216

EE52Q23A

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat
i clips, muntat adossat amb suports

Rend.: 1,000

Unitats

34,22

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

0,450

/R x 20,41000

=

9,18450

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,450

/R x 23,78000

=

10,70100

Subtotal:

19,88550

19,88550

Materials
BEW52000

u

Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,250

x 4,26000

=

1,06500

BE52Q230

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc
cargolat i clips

1,000

x 11,85000

=

11,85000

Subtotal:

12,91500

12,91500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29828

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

33,09878
1,12536

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,22414

€
Unitat Exterior de Volum de Refrigerant Variable
Rend.: 1,000
28.500,00
de la
marca General-Fujitsu, model AJG 360 LALBH, de
113 Kw en fred i 126.5 Kw en calor, instal·lada.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-218

EED5X001

EED5X002

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

P-213

P-217

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-221

EEG2X003

u

€
Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Rend.: 1,000
1.500,00
Fujitsu, model AUGB18G de 5.6 Kw en fred i 6.3 Kw
en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a
xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-222

EEG2X004

u

P-223

EEG2X005

u

P-224

EEG2X006

u

P-225

EEG2X007

u

P-226

EEK11D71

u

€
Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Rend.: 1,000
1.580,00
Fujitsu, model AUGB24G de 7.1 Kw en fred i 8.0 Kw
en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a
xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Rend.: 1,000
1.710,00
Fujitsu, model AUGB30G de 9.0 Kw en fred i 10.0 Kw
en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a
xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Unitat interior mural , de la marca General Fujitsu,
Rend.: 1,000
920,00
model
AUGE7G de 2.2 Kw en fred i 2.8 Kw en calor,
instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa
d'evacuació, mitjançant conducte ocult
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Unitat interior mural , de la marca General Fujitsu,
Rend.: 1,000
1.240,00
model
ASGA24G de 7.1 Kw en fred i 8. Kw en calor,
instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa
d'evacuació, mitjançant conducte ocult
_____________________________________________________________________________________________________________

Unitat Exterior de Volum de Refrigerant Variable de la
marca General-Fujitsu, model AJGA 54 LCLAH, de
15,1 Kw en fred i 16.5 en calor, instal·lada.

Rend.: 1,000

4.200,00

€

Rend.: 1,000

Unitats

€
Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Rend.: 1,000
1.250,00
Fujitsu, model AUGB09G de 2.8 Kw en fred i 3,2 Kw
en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a
xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-220

EEG2X001

EEG2X002

u

u

€
Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Rend.: 1,000
1.300,00
Fujitsu, model AUGB12G de 3.6 Kw en fred i 4.0 Kw
en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a
xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult.
_____________________________________________________________________________________________________________

Preu EURO

Parcial

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,300

/R x 20,41000

=

6,12300

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

€

Import

Subtotal:

13,25700

13,25700

Materials
BEK11D71

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
1,000
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
per a fixar al bastiment

_____________________________________________________________________________________________________________
P-219

37,36

Ma d'obra

u

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200
mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i
fixada al bastiment

x 22,68000

=

Subtotal:

22,68000

22,68000

22,68000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19886

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

36,13586
1,22862

COST EXECUCIÓ MATERIAL

37,36447
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

P-227

EEKN1RM0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1310x810 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Rend.: 1,000

Unitats

852,47

Preu EURO

Parcial

€

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

0,400

/R x 20,41000

=

8,16400

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,400

/R x 23,78000

=

9,51200

Subtotal:

17,67600

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1310x810 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000

x 806,50000

=

17,67600

P-230

EEMHU150

u

806,50000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

806,50000
1,50 %

0,26514

3,40 %

824,44114
28,03100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-228

EEKNX001

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1850x810 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

852,47214

Rend.: 1,000

Unitats

806,50000

553,79

Preu EURO

Parcial

2,50 %

0,66285

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

79,26685
2,69507

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000
m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 450 W de potència
elèctrica total absorbida, col.locat amb ''silenblock'' i
connectat

h

Oficial 1a calefactor

0,400

/R x 23,78000

=

9,51200

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,400

/R x 20,41000

=

8,16400

Subtotal:

17,67600

81,96192

Rend.: 1,000

1.514,12

Preu EURO

Parcial

A013G000

h

Ajudant calefactor

7,500

/R x 20,41000

=

153,07500

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

7,500

/R x 23,78000

=

178,35000

Subtotal:

331,42500

BEMHUX01

u

€

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000
m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 450 W de potència
elèctrica total absorbida

1,000

x 1.124,62000 =

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini
anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de
1850x810 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment

1,000

x 517,64000

=

Import

Subtotal:

17,67600

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

517,64000

517,64000

P-231

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

EEMHU200

u

517,64000

1,50 %

1.124,62000

535,58114
18,20976

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,50 %

8,28563

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1.464,33063
49,78724

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1400
m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència
elèctrica total absorbida, col.locat amb ''silenblock'' i
connectat

1.514,11787

Rend.: 1,000

Unitats

1.793,82

Preu EURO

Parcial

EEM32211

u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

553,79090

Rend.: 1,000

81,96

€

A013G000

h

Ajudant calefactor

8,000

/R x 20,41000

=

163,28000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

8,000

/R x 23,78000

=

190,24000

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

0,600

/R x 23,78000

=

14,26800

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,600

/R x 20,41000

=

12,24600

Subtotal:

26,51400

Materials
BEM32211

u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

1,000

x 52,09000

=

52,09000

353,52000

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1400
m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència
elèctrica total absorbida

1,000

x 1.372,48000 =

Subtotal:
26,51400

Import

353,52000

Materials
BEMHUX02

Ma d'obra

€

Ma d'obra

Subtotal:
P-229

1.124,62000

DESPESES AUXILIARS

0,26514

3,40 %

331,42500

1.124,62000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Import

Materials

Materials
BEKN1X01

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A012G000

52,09000

DESPESES AUXILIARS

Unitats
Subtotal:

52,09000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BEKN1X02

Pàg.: 104

1.372,48000

1.372,48000

1.372,48000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

8,83800

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1.734,83800
58,98449

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.793,82249
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

P-232

EEMHU250

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 2000
m3/h i una pressió estàtica màxima de 150 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de
potència elèctrica total absorbida, col.locat amb
''silenblock'' i connectat

Rend.: 1,000

2.062,79

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

8,000

/R x 20,41000

=

163,28000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

8,000

/R x 23,78000

=

190,24000

Subtotal:

353,52000

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 2000
m3/h i una pressió estàtica màxima de 150 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de
potència elèctrica total absorbida

1,000

x 1.632,60000 =

Subtotal:

353,52000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

EEV0X001

u

€
Control centralitzat UTYDCGG de Central Fujitsu o
Rend.: 1,000
1.980,00
equivalent, instal·lat.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-241

EEV0X002

u

P-242

EEV3X001

u

P-243

EEV3XOO2

u

P-244

EEV42001

u

€
Placa de comunicació per a recuperadors entàlpics,
Rend.: 1,000
99,00
per a recuperadors tipus ''ECO V'', instal·lada
_____________________________________________________________________________________________________________

1.632,60000

2,50 %

8,83800

3,40 %

1.994,95800
67,82857

€
Termòstat per cable multifunció UTY RLRG de
Rend.: 1,000
150,00
Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.
_____________________________________________________________________________________________________________

EENPX001

Instal·lació elèctrica de punt de control

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO

€
Import

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 20,44000

=

4,08800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 23,78000

=

4,75600

Subtotal:

8,84400

8,84400

Materials

2.062,78657

BEV42001

u

Material per a instal·lació electrica de punt de control

1,000

x 80,89000

=

Subtotal:

u

€
Caixa de filtratge d'aire de dues etapes F6-F8, amb
Rend.: 1,000
270,00
ventilador, col·locada i connectada
_____________________________________________________________________________________________________________

92,92
Parcial

Ma d'obra

€
Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal mínim de
Rend.: 1,000
2.273,83
2500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 160 Pa,
amb alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de
potència elèctrica total absorbida, col.locat amb
''silenblock'' i connectat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-234

EEMHUX01

1.632,60000

1.632,60000

P-240

€
Controlador remot per cable, programable, per unitats
Rend.: 1,000
89,91
interiors i recuperadors, instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________

Materials

P-233

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

Unitats

BEMHUX03

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,50 %

0,13266

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

89,86666
3,05547

EEU0X001

u

€
Junt de derivació per a unir 2 unitats exteriors multi
Rend.: 1,000
171,00
bomba de calor, tipus ARCNN21 de LG, instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-236

EEU0X002

u

P-246

EFQ3X001

m

P-237

EEU0X003

u

P-247

EG11X001

u

P-238

EEU0X004

u

€
Junt de derivació per a sistemes multi bomba de calor
Rend.: 1,000
157,50
< de 71 kW, tipus ARBLN07121, instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-239

EEU0X005

u

€
Separador dos tubs per potències superiors a 56 Kw
Rend.: 1,000
320,00
model
UTP-AX567A, de Central Fujitsu o equivalent,
instal·lat.
_____________________________________________________________________________________________________________

m

92,92213

P-235

€
Separador dos tubs per potències superiors a entre
Rend.: 1,000
180,00
28 i 56
Kw model UTP-AX180A, de Central Fujitsu o
equivalent, instal·lat.
_____________________________________________________________________________________________________________

EF5AX001

80,89000

€
Tub de coure semidur de diàmetres diversos entre
Rend.: 1,000
7,51
3/8'' i 1'' 1/8, de gruixos entre 0,76 mm i 1 mm, soldat
per capilaritat amb soldadura amb aliatge de plata,
col·locat. Diàmetres segons detall de projecte
_____________________________________________________________________________________________________________

€
Separador dos tubs per potències inferiors a 28 Kw
Rend.: 1,000
180,00
model
UTP-AX090A, de Central Fujitsu o equivalent,
instal·lat.
_____________________________________________________________________________________________________________

P-245

80,89000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

80,89000

€
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
Rend.: 1,000
3,96
canonades que transporten fluïds a temperatura entre
-50º i 105ºC, per a tub de diàmetre exterior entre 9,50
i 28,50 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua superior a
5000, col·locat superficialment, amb grau de dificultat
mitjà
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Subministrament i col·locació de CGP 400 A de
Rend.: 1,000
1.950,00
seccionament i derivació de companyia i CGP 250 A
d'abonat, segons esquema 9 d'acord Guia FECSA
ENDESA, centralització de comptadors per a dos
subministraments trifàsics (un de reserva), i una
centralització TMF1, 10 metres de línia d'enllaç sota
tub 4x95 mm2, RV 0,6/1KV, proteccions contra
sobretensions permanents i transitòries, i interruptors
generals de potencia, i accessoris inclosos.
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

EG161611

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000
Unitats

18,44

Preu EURO

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

/R x 20,41000

=

3,06150

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,500

/R x 23,78000

=

11,89000

€
Import

Subtotal:

14,95150

14,95150

Materials
u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000

x 2,66000

=

Subtotal:

m

2,66000

2,66000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22427

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

17,83577
0,60642

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

18,44219

Rend.: 1,000

Unitats

1,19

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

/R x 20,41000

=

0,40820

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016

/R x 23,78000

=

0,38048

Subtotal:

0,78868

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x 0,34000

=

Subtotal:

0,78868

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-248

0,34680

1,50 %

0,01183

3,40 %

1,14731
0,03901
1,18632

m

€
Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7,
Rend.: 1,000
0,49
inclus subjeccions i totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-250

EG22X002

EG22X003

m

€
Safata porta cables, reixeta metàtica 35 x 100 mm,
Rend.: 1,000
3,89
electrosoldada i galvanitzada en calent, inclus
subjeccions i totalment instal·lada
_____________________________________________________________________________________________________________
P-252

EG22X005

m

P-253

EG34X001

m

P-254

EG34X002

m

P-255

EG34X003

m

P-256

EG34X004

m

P-257

EG34X005

m

P-258

EG34X006

m

P-259

EG34X007

m

P-260

EG34X008

m

P-261

EG34X009

m

€
Safata porta cables, reixeta metàl·lica 35 x 200 mm,
Rend.: 1,000
5,67
electrosoldada i galvanitzada en calent, inclus
subjeccions i totalment instal·lada
_____________________________________________________________________________________________________________

€
Cable de secció nominal 5x16 mm², RZ1-K 0,6-1kV,
Rend.: 1,000
29,04
segons normes UNE
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Cable de secció nominal 5x10 mm², RZ1-K 0,6-1kV,
Rend.: 1,000
20,15
segons normes UNE
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Cable de secció nominal 5x6 mm², RZ1-K 0,6-1kV,
Rend.: 1,000
16,24
segons normes UNE
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Cable de secció nominal 5x4 mm², RZ1-K 0,6-1kV,
Rend.: 1,000
2,56
segons normes UNE
_____________________________________________________________________________________________________________

€
Cable de secció nominal 3x4 mm², RZ1-K 0,6-1kV,
Rend.: 1,000
1,62
segons normes UNE
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Cable de secció nominal 3x2,5 mm², RZ1-K 0,6-1kV,
Rend.: 1,000
1,01
segons normes UNE
_____________________________________________________________________________________________________________

€
Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7,
Rend.: 1,000
0,38
inclus subjeccions i totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-249

EG22X001

0,34680

0,34680

EG22X004

€
Cable de secció nominal 3x16 mm², RZ1-K 0,6-1kV,
Rend.: 1,000
21,50
segons normes UNE
_____________________________________________________________________________________________________________

Materials
BG225710

P-251

€
Cable de secció nominal 5x25 mm², RZ1-K 0,6-1kV,
Rend.: 1,000
42,70
segons normes UNE
_____________________________________________________________________________________________________________

2,66000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG225711

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BG161611

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

€
Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7,
Rend.: 1,000
0,58
inclus subjeccions i totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________

€
Cable de secció nominal 3x1,5 mm², RZ1-K 0,6-1kV,
Rend.: 1,000
0,98
segons normes UNE
_____________________________________________________________________________________________________________
€
P-262 EG51X001
u
Caixa de seccionament
Rend.: 1,000
175,20
_____________________________________________________________________________________________________________
€
P-263 EG51X002
u
Caixa de protecció i mesura
Rend.: 1,000
187,20
_____________________________________________________________________________________________________________
EG611041

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu
econòmic, encastada

Rend.: 1,000
Unitats

1,34

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,020

/R x 20,41000

=

0,40820

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020

/R x 23,78000

=

0,47560

Subtotal:

m

0,88380

Materials
BG611040

u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu
econòmic

1,000

x 0,40000

=

0,40000

0,88380
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

0,40000

0,40000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01326

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,29706
0,04410

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon 28'', encastat

Materials
BG621HD3

10,18

Preu EURO

Parcial

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 20,41000

=

2,71453

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 23,78000

=

3,56700

Subtotal:

6,28153

x 3,47000

=

Subtotal:

EG631153

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09422

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

9,84575
0,33476

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-265

EG621293

u

3,47000

Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon 28'', encastat

Unitats

u

13,46

Preu EURO

Parcial

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

14,46575
0,49184
14,95759

Rend.: 1,000

10,50

Preu EURO

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 20,41000

=

2,71453

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 23,78000

=

3,56700

Subtotal:

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 20,41000

=

2,71453

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 23,78000

=

3,56700

Subtotal:

BG631153

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
preu alt, per a encastar

1,000

x 3,78000

=

Subtotal:

€
Import

P-268

6,28153

u

Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000

x 6,64000

=

EG63915M

u

6,28153

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

6,64000

3,78000

3,78000

6,64000

1,50 %

0,09422

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

10,15575
0,34530

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample
doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'',
muntada sobre caixa o bastidor

EG621HD3

u

Commutador triple, de tipus universal, bipolar (2P), 10
AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon 28'', encastat

13,45829

Rend.: 1,000
Unitats

6,64000

13,01575
0,44254

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,96

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 23,78000

=

3,56700

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 20,41000

=

2,71453

Subtotal:

6,28153

11,52

Preu EURO

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 23,78000

=

3,56700

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 20,41000

=

2,71453

€

Import

Subtotal:

Import

6,28153

6,28153

6,28153

Materials
BG63915M

u

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample
doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa girada 45º, preu econòmic, per a
muntar sobre bastidor o caixa

1,000

€

Ma d'obra
A012H000

10,50105

Rend.: 1,000

0,09422

3,40 %

3,78000

Ma d'obra

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,28153

DESPESES AUXILIARS

Unitats
BG621293

Import

6,28153

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A013H000

€

Materials

Materials

P-266

0,09422

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa,
tipus ''Simon 28'', encastada

Ma d'obra
A012H000

8,09000

1,50 %

10,18051

Rend.: 1,000

8,09000

Ma d'obra

3,47000
3,47000

8,09000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

6,28153

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Materials
1,000

x 8,09000
Subtotal:

P-267
A013H000

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

Commutador triple, de tipus universal, bipolar (2P), 10 1,000
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

€

Ma d'obra

u

u

1,34116

Rend.: 1,000
Unitats

BG621193

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-264

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

x 4,77000

=

Subtotal:

4,77000

4,77000

4,77000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09422

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

11,14575
0,37896

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,52471
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

P-269

EG63X002

u

€
Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample
Rend.: 1,000
14,54
quadruple, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T),
16 A 250 V, amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'',
muntada sobre caixa o bastidor
_____________________________________________________________________________________________________________

u

€
P-271 EG63X003
u
Base de connexió d'aparells elèctrics
Rend.: 1,000
11,21
_____________________________________________________________________________________________________________
P-272

EG641173

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

Rend.: 1,000
Unitats

10,18

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 20,41000

=

2,71453

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 23,78000

=

3,56700

Subtotal:

6,28153

6,28153

Materials
BG641173

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar

1,000

x 3,47000

=

Subtotal:

3,47000
3,47000

u

3,47000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09422

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

9,84575
0,33476

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG675421

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

€
Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample
Rend.: 1,000
13,00
triple, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'',
muntada sobre caixa o bastidor
_____________________________________________________________________________________________________________
P-270

EG63X001

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular, de 2 mòduls, amb bastidor per a
caixa rectangular, preu econòmic, col·locat

10,18051

Rend.: 1,000

Unitats

3,76

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,030

/R x 23,78000

=

0,71340

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050

/R x 20,41000

=

1,02050

Subtotal:

1,73390

u

Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a
caixa rectangular, de 2 mòduls, preu econòmic

1,000

x 1,22000

=

1,22000

BG6ZB535

u

Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de
mecanismes modulars, de fins a 3 mòduls, per a fixar
a caixa de mecanismes rectangular

1,000

x 0,66000

=

0,66000

Subtotal:

1,88000

1,73390

1,88000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02601

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

3,63991
0,12376

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EG67X003

u

€
Interruptor magneto. 6A II, intensitat nominal 6A., dos
Rend.: 1,000
14,25
pols, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-274

EG6TX001

u

P-275

EG6TX002

u

P-276

EG6TX004

u

P-277

EG6TX005

u

P-278

EG6TX006

u

P-279

EG6TX007

u

P-280

EG6TX008

u

P-281

EG6TX009

u

P-282

EG6TX010

u

P-283

EG6TX011

u

P-284

EG6TX012

u

P-285

EG6TX013

u

€
Interruptor diferencial 40/II/0.03, intensitat nominal
Rend.: 1,000
20,50
40A., dos pols i sensibilitat 30 mA, segons REBT i
Normes UNE, totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Interruptor diferencial 40/IV/0.03, intensitat nominal
Rend.: 1,000
34,69
40A., quatre pols i sensibilitat 30, segons REBT i
Normes UNE, totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Interruptor magneto. 10A II, intensitat nominal 10A.,
Rend.: 1,000
12,30
dos, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Interruptor magneto. 15A II, intensitat nominal 15A.,
Rend.: 1,000
15,32
dos pols, segons REBT i Normes UNE, totalment
instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Interruptor magneto. 16A II, intensitat nominal 16A.,
Rend.: 1,000
17,15
dos pols, segons REBT i Normes UNE, totalment
instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Interruptor magneto. 20A II, intensitat nominal 20A.,
Rend.: 1,000
19,84
dos pols, segons REBT i Normes UNE, totalment
instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Interruptor magneto. 30 A II, intensitat nominal 30A.,
Rend.: 1,000
22,52
dos pols i sensibilitat 30, segons REBT i Normes
UNE, totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Interruptor magneto. 35 A II, intensitat nominal 35A.,
Rend.: 1,000
24,70
dos pols, segons REBT i Normes UNE, totalment
instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Interruptor magneto. 10 A IV, intensitat nominal 10A.,
Rend.: 1,000
18,72
quatre pols, segons REBT i Normes UNE, totalment
instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________

Materials
BG675321

P-273

3,76367

€
Interruptor magneto. 15 A IV, intensitat nominal 15A.,
Rend.: 1,000
21,50
quatre pols, segons REBT i Normes UNE, totalment
instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Interruptor magneto. 60 A IV, intensitat nominal 40A.
Rend.: 1,000
42,80
regulable, quatre pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Interruptor magneto. 80 A IV, intensitat nominal 80A.
Rend.: 1,000
72,90
regulable, quatre pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

P-286

u

€
Armari per a quadre elèctric de protecció i
Rend.: 1,000
122,33
comandament IP65, amb capacitat fins a 24 mòduls,
amb estructura chasis, porta i tanca, totalment
instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-288

EG6TX015

EG6TX016

u

P-291

EGA21113

P-289

Materials

Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat

Rend.: 1,000

60,26

€

A013H000
A012H000

Preu EURO

Parcial

0,10953

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

17,75156
0,60355

u

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de
230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt,
encastat

h
h

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

Rend.: 1,000

17,93

Preu EURO

Parcial

0,100

/R x 20,41000

=

2,04100

0,150

/R x 23,78000

=

3,56700

u

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de
230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt, per
a encastar

1,000

Import

=

Subtotal:

€

Import

5,60800

x 11,65000

Ma d'obra

5,60800

11,65000

11,65000

11,65000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,133

/R x 20,41000

=

2,71453

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08412

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,170

/R x 23,78000

=

4,04260

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

17,34212
0,58963

Subtotal:

6,75713

6,75713

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BG731183

u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal,
per a càrregues resistives de fins a 1000 W de
potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300
s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de
5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, per a encastar

1,000

x 51,42000

=

51,42000

P-292

EH253226

DESPESES AUXILIARS

51,42000

51,42000

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Rend.: 1,000

58,27849
1,98147

3,40 %

60,25996

Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre
regulable, preu alt, muntat superficialment

Rend.: 1,000
Unitats

18,36

Preu EURO

Parcial

77,36

Preu EURO

Parcial

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,230

/R x 23,78000

=

5,46940

A013H000

h

Ajudant electricista

0,230

/R x 20,41000

=

4,69430

Subtotal:
u

€
Import

Llumenera decorativa per a línia continua, amb
1,000
difusor de lamel·les metàl·liques i 1 tub fluorescent de
36 W, de forma rectangular, amb xassís de xapa
d'acer esmaltat

10,16370

x 64,50000

Ma d'obra

=

Subtotal:
A013H000

h

Ajudant electricista

0,183

/R x 20,41000

=

3,73503

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 23,78000

=

3,56700

Subtotal:

7,30203

7,30203

Materials
BGA12220

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre
regulable, preu alt

1,000

x 10,05000

=

10,05000

BGWA1000

u

Part proporcional d'accessoris per a avisadors
acústics muntats superficialment

1,000

x 0,29000

=

0,29000

Subtotal:

10,34000

Import

10,16370

64,50000

64,50000

P-293

EH253326

u

64,50000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15246

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

74,81616
2,54375

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,34000

€

Materials
BH253220

u

Llumenera decorativa per a línia continua, amb
difusor de vidre opal i 1 tub fluorescent de 36 W, de
forma rectangular, dins de canal de xapa plegada i
encastada al sostre, segons detalls de plànol

17,93175

Ma d'obra

0,10136

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EGA12222

u

Unitats
Subtotal:

P-290

18,35511

Subtotal:
BGA21113

Unitats

1,50 %

Unitats
Ma d'obra

u

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

€
Armari per a quadre elèctric de protecció i
Rend.: 1,000
98,54
comandament IP65, amb capacitat fins a 14 mòduls,
amb estructura chasis, porta i tanca, totalment
instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
EG731183

Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

€
Armari per a quadre elèctric de protecció i
Rend.: 1,000
236,00
comandament IP65, EI-120, amb capacitat fins a 36
mòduls, amb estructura chasis, porta i tanca,
totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-287

EG6TX014

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Llumenera decorativa per a línia continua, amb
difusor de vidre opal i 1 tub fluorescent de 58 W, de
forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer
esmaltat, i encastada al sostre

77,35990

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

92,53

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,260

/R x 20,41000

=

5,30660

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,260

/R x 23,78000

=

6,18280

Subtotal:

11,48940

Subtotal:
BH2DA146

u

Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

1,000

x 25,62000

=

25,62000

BHU8C770

u

Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus
G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un índex
de rendiment del color de 70 a 85

1,000

x 7,02000

=

7,02000

11,48940

Materials
BH253320

u

Llumenera decorativa per a línia continua, amb
1,000
difusor de lamel·les metàl·liques i 1 tub fluorescent de
58 W, de forma rectangular, amb xassís de xapa
d'acer esmaltat

x 77,83000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

77,83000

77,83000

77,83000

1,50 %

0,17234

3,40 %

89,49174
3,04272

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,25700

Subtotal:

92,53446

32,64000

EH2DA326

u

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada
de fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb
reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d2,
amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i
alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

Rend.: 1,000

47,46

1,50 %

0,19886

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

46,09586
1,56726

Preu EURO

Parcial

EH2DA3D6

u

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

/R x 20,41000

=

6,12300

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

Subtotal:

13,25700

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2
làmpades de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal,
amb
reactància
ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm, encastada al sostre

Rend.: 1,000

Unitats

u

Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus
G-24-d2 de 18 W, llum de color estàndard i un índex
de rendiment del color de 70 a 85

1,000

x 6,82000

=

6,82000

BH2DA126

u

Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 1 làmpada de fluorescència de 18 W en posició
horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

1,000

x 25,62000

=

25,62000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

32,44000

13,25700

P-295

EH2DA346

u

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada
de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb
reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3,
amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i
alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

/R x 20,41000

=

6,12300

3,40 %

45,89586
1,56046

u

Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar,
per a 2 làmpades de fluorescència de 26 W en
posició horitzontal,amb reactància ferromagnètica,
portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

1,000

x 28,02000

=

28,02000

BHU8C770

u

Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus
G-24-d3 de 26 W, llum de color estàndard i un índex
de rendiment del color de 70 a 85

2,000

x 7,02000

=

14,04000

Subtotal:

47,45631
47,66

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra

13,25700

BH2DA1D6

32,44000

42,06000

Import

13,25700

EH2L1141

u

1,50 %

0,19886

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

55,51586
1,88754

Llumenera estanca decorativa tipus downlight
d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, encastada

Import

42,06000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-297

Unitats

Parcial

€

Materials

0,19886

Rend.: 1,000

Preu EURO

Subtotal:

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

57,40

Ma d'obra

Materials
BHU8C640

47,66311

€
P-296

Unitats

32,64000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-294

13,25700

Materials

57,40339

Rend.: 1,000

Unitats

135,41

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

/R x 20,41000

=

6,12300

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300

/R x 20,41000

=

6,12300

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

13,25700

protecció IP 423, col·locat superficialment

13,25700

Materials

_____________________________________________________________________________________________________________
BH2L1141

u

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4
leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a col·locar encastada

1,000

x 117,50000

=

Subtotal:

117,50000

117,50000

EH616811

u

P-301

1,50 %

0,19886

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

130,95586
4,45250

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 75
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col·locat superficialment

EHV21F00

u

117,50000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats

43,73

€

Preu EURO

h

Ajudant muntador

0,250

/R x 20,44000

=

5,11000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 23,78000

=

5,94500

Subtotal:
BHV21F00

u

Sensor de nivell de il.luminació interior, per a
connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge

1,000

x 73,33000

Parcial

Import

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150

/R x 23,78000

=

3,56700

COST EXECUCIÓ MATERIAL
6,62850

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
1,000
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 75
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de
protecció IP 423, per a col·locar superficialment

x 35,06000

Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

x 0,50000

1,000

=

=

Subtotal:

0,50000
35,56000

35,56000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09943

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

42,28793
1,43779

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EH61X001

35,06000

43,72572

€
Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
Rend.: 1,000
63,00
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 11 W de potència i làmpada
de senyalització incandescent, flux aproximat de 75
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col·locat superficialment
_____________________________________________________________________________________________________________
EH61X002

u

u

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 22 W de potència i làmpada
de senyalització incandescent, flux aproximat de 75
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de

Rend.: 1,000

90,00

€

P-302

EJ00X001

u

P-303

EJ00X004

u

P-304

EJ00X012

u

P-305

EJ00X013

u

P-306

EJ00X014

u

73,33000

73,33000

84,55083
2,87473

3,06150

6,62850

73,33000

3,40 %

=

u

=

0,16583

/R x 20,41000

Subtotal:

11,05500

1,50 %

0,150

Materials

Import

DESPESES AUXILIARS

Ajudant electricista

BHW61000

11,05500

Subtotal:
Preu EURO

€

Materials

h

u

Parcial

A013M000

A013H000

BH616811

87,43

Ma d'obra

Ma d'obra

P-300

Sensor de nivell de il.luminació interior, per a
connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat, per a
línies de llumeneres paral·leles a mur cortina

135,40835

Rend.: 1,000

Unitats

P-299

Pàg.: 118

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-298

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

87,42555

€
Placa solar de tubs de buit de dimensions
Rend.: 1,000
682,00
totals720x220x120 mm, posició horitzontal, adaptada
per a connexió a sistema Solar Compact Easy 160 de
Baxi Roca o equivalent, incloent estructura de suport,
valvuleria i accessoris, totalment connectada i en
funcionament.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Subministrament i instal·lació de sistema solar
Rend.: 1,000
2.242,00
compacte Solar Compact Easy 160 de Baxi Roca o
equivalent, adaptat per a connexió amb placa solar
tèrmica de tubs de buit (en substitució de la placa
convencional que inclou el sistema). Inclou elements
de suport, acumulador FST per a una capacitat de
160 litres, purgador automàtic, vàlvula termostàtica
mescladora, tubs flexibles d'acer innoxidable per a
connexió amb la placa, a <15 m de distància, vas
d'expansió, vàlvula de seguretat, líquid solar i resta
d'accessoris necessaris.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Vàlvula de tall de DN 15 o DN 20 i d'esfera PN25
Rend.: 1,000
14,80
totalment instal·lada i funcionant
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Vàlvula de tall de DN25 o DN32, de esfera PN25
Rend.: 1,000
16,83
totalment instal·lada i funcionant
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Vàlvula de tall de DN40, de esfera PN25 totalment
Rend.: 1,000
28,80
instal·lada i funcionant
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

P-307

u

€
Filtre DN25 i DN32, PN16, totalment instal·lat i
Rend.: 1,000
15,32
funcionant
_____________________________________________________________________________________________________________
P-309

EJ00X016

EJ00X020

Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

€
Vàlvula anti retorn de DN15, DN25 i DN32 totalment
Rend.: 1,000
12,98
instal·lada i funcionant
_____________________________________________________________________________________________________________
P-308

EJ00X015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

1,250

/R x 23,78000

=

29,72500

A013J000

h

Ajudant lampista

0,340

/R x 20,41000

=

6,93940

u

Subtotal:

u

€
Vàlvula termostàtica DN32, PN25, totalment
Rend.: 1,000
88,76
instal·lada i funcionant
_____________________________________________________________________________________________________________

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012

x 14,65000

=

0,17580

BJ14BA1Q

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, amb els elements de fixació i per a
col·locar sobre el paviment

1,000

x 174,52000

=

174,52000

€
P-310 EJ00X021
u
Vàlvules de drenatge de DN15, DN25
Rend.: 1,000
12,34
_____________________________________________________________________________________________________________
P-311

EJ00X022

u

P-312

EJ00X023

m

36,66440

36,66440

Materials

€
Cabalímetre en línia DN25 o DN32, totalment
Rend.: 1,000
62,15
instal·lat i funcionant
_____________________________________________________________________________________________________________

Subtotal:

174,69580

174,69580

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,91661

€
Tub de coure normalitzat, de DN15, amb accessoris i
Rend.: 1,000
3,21
complements, totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

212,27681
7,21741

P-313

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
Tub de coure normalitzat, DN20, amb accessoris i
Rend.: 1,000
4,74
complements, totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-314

EJ00X024

P-321

EJ18LHAA

u

€
Tub de coure normalitzat, de DN25, amb accessoris i
Rend.: 1,000
5,33
complements, totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-315

EJ00X025

m

€
Tub de coure normalitzat, de DN32, amb accessoris i
Rend.: 1,000
5,94
complements, totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-316

EJ00X026

m

€
Tub de coure normalitzat, de DN40, amb accessoris i
Rend.: 1,000
6,25
complements, totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-317

EJ00X027

m

Unitats

EJ14BA1Q

h

Ajudant lampista

0,112

/R x 20,41000

=

2,28592

h

Oficial 1a lampista

0,450

/R x 23,78000

=

10,70100

Subtotal:
u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues
piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i 50
cm d'amplària, com a màxim, preu superior, per a
encastar

1,000

x 92,61000

=

92,61000

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,035

x 14,65000

=

0,51275

Subtotal:

u

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

219,49

Parcial

€

Import

12,98692

BJ18LHAA

m

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

Parcial

€

Import

12,98692

Materials

m

u

Preu EURO

A012J000

m

€
Quadre elèctric de protecció i comandament, incloent
Rend.: 1,000
580,00
els interruptorrs magnetotèrmics i diferencials d'alta
sensibilitat, contactors, guardamotors, rellotge
programador i variadors de freqüència, necessàris pel
correcte funcionement de la instal·lació d'ACS i d'AF,
totalment instal·lat i funcionant
_____________________________________________________________________________________________________________
P-320

EJ00X031

110,05

A013J000

€
Aïllament per a tub de coure normalitzat segons
Rend.: 1,000
1,32
RITE, DN32 i DN40 elastòmeric tipus armaflex o
similar, amb accessoris i complements, totalment
instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-319

EJ00X029

Rend.: 1,000

Ma d'obra

€
Aïllament per a tub de coure normalitzat segons
Rend.: 1,000
1,68
RITE, DN15, DN20 i DN25, elastòmeric tipus
armaflex o similar, amb accessoris i complements,
totalment instal·lat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-318

EJ00X028

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues
piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins
a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un
taulell de cuina

219,49422

93,12275

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,32467

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

106,43434
3,61877

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-322

EJ1AB21P

u

93,12275

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

110,05311

Rend.: 1,000

Unitats

71,65

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

0,150

/R x 20,41000

=

3,06150

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,600

/R x 23,78000

=

14,26800

Subtotal:

17,32950

17,32950
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Materials
BJ1AB21P

u

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

1,000

x 49,40000

=

49,40000

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245

x 7,80000

=

1,91100

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015

x 14,65000

=

0,21975

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

51,53075

EJ1ZAD01

u

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma,
muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu
superior

EJ24A131

0,43324

3,40 %

69,29349
2,35598

46,49

Preu EURO

Parcial

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,150

/R x 23,78000

=

3,56700

A013J000

h

Ajudant lampista

0,040

/R x 20,41000

=

0,81640

Subtotal:
Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma
1,000
per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior

x 40,51000

=

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a lampista

0,250

/R x 23,78000

=

5,94500

A013J000

h

Ajudant lampista

0,062

/R x 20,41000

=

1,26542

BJ24A131

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 1/2´´

4,38340

40,51000

€

Import

7,21042

0,06575

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

44,95915
1,52861

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues
entrades de maniguets

46,48776

Rend.: 1,000

1,000

x 11,05000

=

7,21042

66,05

11,05000

11,05000

P-326

EJ28J12A

u

11,05000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10816

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

18,36858
0,62453

COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,51000

1,50 %

Bateria mescladora per a aigüera, mural, encastada,
de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub,
dues entrades de 1/2´´

18,99311

Rend.: 1,000

Unitats

84,85

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,600

/R x 23,78000

=

14,26800

A013J000

h

Ajudant lampista

0,150

/R x 20,41000

=

3,06150

Subtotal:

17,32950

17,32950

Materials
Preu EURO

Parcial

A013J000

h

Ajudant lampista

0,150

/R x 20,41000

=

3,06150

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,600

/R x 23,78000

=

14,26800

Import

BJ28J12A

Subtotal:

17,32950

u

1,000

x 46,29000

=

Bateria mescladora per a aigüera, mural, per a
encastar, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de 1/2´´

1,000

x 64,47000

=

Subtotal:
17,32950

Materials
Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues
entrades de maniguets

18,99

Subtotal:

Ma d'obra

u

Rend.: 1,000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Unitats

BJ2311EG

66,05134

A012J000

40,51000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

63,87944
2,17190

€

Import

4,38340

Subtotal:

EJ2311EG

3,40 %

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

Materials

P-324

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

Ma d'obra

u

0,25994

Materials
Unitats

BJ1ZAD01

1,50 %

Ma d'obra

71,64947

Rend.: 1,000

u

51,53075

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-325

Subtotal:

P-323

Pàg.: 122

46,29000

64,47000

64,47000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25994

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

82,05944
2,79002

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

46,29000

46,29000

P-327

EJ298131

u

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

84,84946

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

64,47000

Preu EURO

24,30

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

A013J000

h

Ajudant lampista

0,075

/R x 20,41000

=

1,53075

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

Subtotal:

8,66475

8,66475

Materials
BJ298131

u

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2´´

1,000

x 14,71000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

14,71000

EJ3317N7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

Unitats

14,71000

1,50 %

0,12997

3,40 %

23,50472
0,79916
24,30388

Rend.: 1,000

10,39

Preu EURO

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08665

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

16,97315
0,57709

COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,71000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-328

Pàg.: 124

Parcial

P-330

EJ3B2X01

u

P-331

EJ3B2X02

u

P-332

EJ42U010

u

€
Lavabo de porcellana esmaltada, de 75x44 cm, de
Rend.: 1,000
154,00
color blanc, tipus ''Diverta'' de Roca, col·locat, amb
suports murals agafats a mur d'obra
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Lavabo de porcellana esmaltada, de 47x44 cm, de
Rend.: 1,000
141,00
color blanc, tipus ''Diverta'' de Roca, col·locat, amb
suports murals agafats a mur d'obra
_____________________________________________________________________________________________________________

€

Import

Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg,
d'acer
inoxidable amb
acabat satinat en superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó
i clau de seguretat , col·locat amb fixacions
mecàniques

Ma d'obra
h

Ajudant lampista

0,050

/R x 20,41000

=

1,02050

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200

/R x 23,78000

=

4,75600

Subtotal:

68,45

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

5,77650

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 23,02000

5,77650

Materials

=

Subtotal:

5,75500
5,75500

5,75500

Materials
BJ3317N7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000

x 4,19000

=

Subtotal:

4,19000

EJ33U010

u

BJ42U010

4,19000

u

4,19000

=

60,36000

0,08665

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

10,05315
0,34181

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08633

10,39495

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

66,20133
2,25085

Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32
mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats,
connectat al ramal de PVC

Rend.: 1,000

17,55

Subtotal:

P-333
Preu EURO

Parcial

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200

/R x 23,78000

=

4,75600

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050

/R x 20,41000

=

1,02050

Subtotal:

5,77650

EJ43U010

u

Import

1,000

x 11,11000

Subtotal:

=

68,45217

Rend.: 1,000

Unitats
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,350

5,77650

39,29

Preu EURO

Parcial

€

Import

/R x 23,02000

=

Subtotal:

8,05700
8,05700

8,05700

Materials

11,11000

11,11000

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

60,36000

Ma d'obra

Materials
Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de
D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats,
per a connectar al ramal de PVC

60,36000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

u

x 60,36000

1,50 %

Unitats

BJ33U010

Dosificador de sabó vertical, de dimensions
1,000
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat de superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-329

Rend.: 1,000

Unitats
A013J000

17,55023

BJ43U010
11,11000

u

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

1,000

x 29,82000

Subtotal:

=

29,82000

29,82000

29,82000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,50 %

0,12086

3,40 %

37,99786
1,29193

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ46U020

u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

BJA26310I4

u

39,28978

Rend.: 1,000

Unitats

Materials

283,50

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a col·locador

1,000

/R x 23,02000

=

Subtotal:

Import

u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 1,000
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

x 250,81000

=

Subtotal:

23,02000

EJ4ZU015

u

1,50 %

0,34530

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

274,17530
9,32196

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

19,25

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

u

283,49726

Rend.: 1,000

Unitats

EL26X001

250,81000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-335

P-337

250,81000
250,81000

/R x 23,02000

=

Subtotal:
u

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, de dimensions 68x131x150 mm

1,000

5,75500

x 12,78000

=

Subtotal:

5,75500

P-338

EL2822G1

u

12,78000
12,78000

P-336

EJA26310I44X

u

12,78000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08633

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

18,62133
0,63313

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència ref. 14SDNV100 de la sèrie Termos de
SAUNIER DUVAL , col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

19,25445

Rend.: 1,000

Unitats

333,13

Preu EURO

Parcial

=

284,00000

284,00000

284,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,93103

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

322,17213
10,95385

Subministrament i instal·lació d'un ascensor elèctric
sense cambra de màquines OTIS GeN2 Confort
acabats Lúmina, de 630Kg per a 8 persones, amb
embarcament simple, tracció mitjançant cintes planes
de poliuretà i cabina de 1100x1400mm, per a de 3
parades, 7,75 metres de recorregut, amb una
velocitat de 1, col·locat en forat d'obra de dimensions
aproximades 1,8x1,8m, 3,6 de sobre-recorregut i 1 m
de fossat.
Portes automàtiques telescòpiques laterals de
800x2000mm d' acer inoxidable en cabina i pis.
Panells interiors de cabina tipus SKINPLATE,
paviment de xapa llagrimada, sostre pla amb spots de
led, passamans complet, sense mirall. Multi pantalla
digital amb vídeo-trucada, apagat automàtic de llum
de cabina, sistema regeneratiu REGEN DRIVE que
gerena electricitat i la retorna a la xarxa, cortina
d'infrarojos.

Rend.: 1,000

333,12598
16.100,00

€

_____________________________________________________________________________________________________________

5,75500

Materials
BJ4ZU015

x 284,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BJ46U020

1,000

Subtotal:

23,02000
23,02000

Termo elèctric mural vertical SDN 100 V, d'acer
vitrificat i resistència blindada, amb una potència de
1200 kW, capacitat de 100 l i dimensions 515x919
mm, per a producció d'aigua calenta sanitària, ref.
14SDNV100 de la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL

€

Ma d'obra
A0127000

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-334

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

Import

Subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric
sense cambra de màquines OTIS GeN2 Confort,
acabats Lúmina, de 630Kg per a 8 persones, amb
doble embarcament a 180°, tracció mitjançant cintes
planes de poliuretà, cabina de 1100x1400mm de 2
parades, 7,5 metres de recorregut, amb una velocitat
de 1 m/s, per a unes dimensions de buit d'obra de
1650x1750mm, 3600mm de sobre-recorregut i 1
metre de fossat.
Portes automàtiques telescòpiques laterals de
800x2000mm de vidre emmarcat amb acer inoxidable
en cabina i pis en ambdós embarcaments.
Acabat amb panells interiors de cabina d'acer
inoxidable, paviment de xapa llagrimada, sostre pla
amb spots de led, passamans a dos paraments i
equipat amb multi pantalla digital amb vídeo-trucada,
botonera exterior estanca, apagat automàtic de llum
de cabina, sistema regeneratiu REGEN DRIVE que
gerena electricitat i la retorna a la xarxa, cortina
d'infrarojos i sistema de desconnexió automàtica de
l'ascensor segons franja horària.

Rend.: 1,000

25.161,00

€

_____________________________________________________________________________________________________________

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

1,300

/R x 23,78000

=

30,91400

A013J000

h

Ajudant lampista

0,310

/R x 20,41000

=

6,32710

Subtotal:

37,24110

P-339
37,24110

EM131211

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

Rend.: 1,000

37,23

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,240

/R x 20,44000

=

4,90560

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

/R x 23,78000

=

5,70720

Subtotal:

10,61280

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x 0,28000

=

0,28000

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000

x 39,54000

=

39,54000

Subtotal:
10,61280

Materials
BMY13000

u

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

1,000

x 0,53000

=

0,53000

BM131211

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

1,000

x 24,70000

=

24,70000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

25,23000

EM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, muntat superficialment

0,15919

3,40 %

36,00199
1,22407
37,22606

Rend.: 1,000

Unitats

117,36

Preu EURO

EM31351J

u

25,23000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

h

Ajudant muntador

0,240

/R x 20,44000

=

4,90560

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240

/R x 23,78000

=

5,70720

Subtotal:

10,61280

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN
54-11, per a muntar superficialment

1,000

x 102,46000

=

102,46000

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000

x 0,27000

=

0,27000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

102,73000

P-341

EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, d'eficàcia 21A-113B, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret.

Unitats
h

Ajudant muntador

0,200

/R x 20,44000

=

4,08800

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 23,78000

=

4,75600

Subtotal:
Materials

8,84400

133,43

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 23,78000

=

4,75600

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 20,44000

=

4,08800

Subtotal:

€
Import

8,84400

BM313511

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000

x 119,79000

=

119,79000

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x 0,28000

=

0,28000

Subtotal:

120,07000

8,84400

EP112102

u

120,07000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13266

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

129,04666
4,38759

COST EXECUCIÓ MATERIAL

102,73000

Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal
banda V), en pal de <= 4 m d'alçària i recolzat a una
base plana

133,43425

Rend.: 1,000

635,81

Preu EURO

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

9,000

/R x 20,44000

=

183,96000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

9,000

/R x 23,78000

=

214,02000

€

Import

Subtotal:

Import

BP112102

u

Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal
banda V), en pal de <= 4 m d'alçària i per a recolzar a
una base plana

1,000

x 206,97000

=

Subtotal:

397,98000

206,97000

206,97000

206,97000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

9,94950

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

614,89950
20,90658

COST EXECUCIÓ MATERIAL
8,84400

397,98000

Materials

€

Ma d'obra
h

Rend.: 1,000

Unitats

50,46

A013M000

50,45575

Ma d'obra

117,36106

A012M000

48,79666
1,65909

Materials

P-343

3,40 %

Parcial

3,40 %

A012M000

10,61280

113,50199
3,85907

Preu EURO

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

0,15919

Rend.: 1,000

0,13266

Unitats

€

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

Ma d'obra

Materials
BM141202

39,82000

DESPESES AUXILIARS

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Ma d'obra
A013M000

39,82000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-342

Subtotal:

P-340

Pàg.: 128

635,80608

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

P-344

EP121040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

u

Amplificador monocanal, banda UHF, guanys de 43
dB, nivell màxim de sortida de 117 dBuv, muntatge en
tècnica Z, atenuador regulable a l'entrada de 18 dB,
instal·lat

Rend.: 1,000

Unitats

78,09

Preu EURO

Parcial

€

Subtotal:

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 20,44000

=

4,08800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 23,78000

=

4,75600

Subtotal:
u

Amplificador monocanal, banda UHF, guanys de 43
1,000
dB, nivell màxim de sortida de 117 dBuv, muntatge en
tecnica Z, atenuador regulable a l'entrada de 18 dB

8,84400

x 66,55000

=

Subtotal:

8,84400

DESPESES AUXILIARS

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb tapa, de preu econòmic, muntada sobre caixa o
bastidor

P-345

EP32U001

66,55000

75,52666
2,56791

3,40 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,13525
0,03860

u

Central de megafonia, amb amplificador de 10 W de
potència i 4 zones, amb alimentació integrada,
col·locat

15,72

Preu EURO

1,17385

Rend.: 1,000

651,01

Preu EURO

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000

/R x 20,44000

=

81,76000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

4,000

/R x 23,78000

=

95,12000

Subtotal:
BP32U001

u

Central de megafonia, amb amplificador de 10 W de
potència i 4 zones, amb alimentació integrada

Parcial

176,88000

1,000

x 450,07000

=

Subtotal:

€

Import

A013M000

h

Ajudant muntador

0,133

/R x 20,44000

=

2,71852

h

Oficial 1a muntador

0,170

/R x 23,78000

=

4,04260

Subtotal:

P-346

6,76112

450,07000

EP35UAC2

u

6,76112

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb tapa, de preu econòmic, per a muntar sobre
bastidor o caixa

1,000

x 8,34000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,65320

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

629,60320
21,40651

Altaveu circular de sostre bicònic de 4'' de diàmetre,
de 5 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1
m) de 81 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica,
fixació per molles i per a encastar en fals sostre

EP151006

m

Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub

8,34000

Rend.: 1,000

0,10142

3,40 %

15,20254
0,51689

1,17

h

Ajudant muntador

0,015

/R x 20,44000

=

0,30660

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015

/R x 23,78000

=

0,35670

Subtotal:

0,66330

BP151000

m

Conductor coaxial d'atenuació normal

1,050

x 0,44000

=

0,46200

€

Import

Ajudant muntador

0,250

/R x 20,44000

=

5,11000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 23,78000

=

5,94500

Subtotal:

11,05500

11,05500

Materials
BP35UAC2

u

Altaveu circular de sostre, bicònic de 4'' de diàmetre, 1,000
de 5 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1
m) de 81 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica de
color blanc, amb fixació per molles i per a encastar en
fals sostre

x 24,29000

=

Subtotal:

€
Import

EP52U001

u

24,29000

24,29000

24,29000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16583

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

35,51083
1,20737

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,66330
P-347

Materials

Parcial

h

Ma d'obra
A013M000

Preu EURO

A012M000

15,71942

Parcial

36,72

A013M000

8,34000

1,50 %

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO

651,00971

Ma d'obra

8,34000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

450,07000

1,50 %

Unitats
u

176,88000

DESPESES AUXILIARS

Materials
BP148231

Import

450,07000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A012M000

€

Materials

78,09457

Rend.: 1,000

Unitats

0,00995

0,13266

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EP148231

1,50 %

Ma d'obra

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,46200

DESPESES AUXILIARS

Unitats

66,55000

66,55000

0,46200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BP121040

Pàg.: 130

Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so
regulable, capacitat per a funcionament en centraleta,
retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes,
col·locat

Rend.: 1,000

36,71819
41,40

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 23,78000

=

Subtotal:

5,94500
5,94500

5,94500

u

Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so
regulable, capacitat per a funcionament en centraleta,
retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes

1,000

x 34,00000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

EQ71067E

34,00000

34,00000

0,08918

3,40 %

40,03418
1,36116

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

34,00000

1,50 %

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07847

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

20,28007
0,68952

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BP52U001

Pàg.: 132

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM polilaminat
amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal·lat

20,96960

Rend.: 1,000

Unitats

138,13

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,500

/R x 23,41000

=

11,70500

A013A000

h

Ajudant fuster

0,160

/R x 20,60000

=

3,29600

Subtotal:

41,39534

15,00100

15,00100

Materials
P-348

EP5314A3

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb
tapa, de preu alt, encastada

Rend.: 1,000

Unitats

22,45

Preu EURO

Parcial

€

Import

BQ711552

m

Regleta de DM polilaminat amb PVC de 5 cm
d'alçària, per a encolar

0,600

x 8,70000

=

5,22000

BQ71067E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,000

x 113,14000

=

113,14000

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 23,78000

=

Subtotal:

9,51200
9,51200

Subtotal:

9,51200

Materials
BP5314A3

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb
tapa, de preu alt, per a encastar

1,000

x 12,06000

=

Subtotal:

12,06000

12,06000
1,50 %

0,14268

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

21,71468
0,73830

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-349

EP7382D3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre
caixa o bastidor

22,45298

Rend.: 1,000

20,97

Oficial 1a muntador

Preu EURO

Parcial

0,220

/R x 23,78000

=

Subtotal:

Import

5,23160
5,23160

5,23160

Materials
BP7382D3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de
2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble,
categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar
sobre bastidor o caixa

0,22502

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

133,58602
4,54192

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM polilaminat
amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal·lat

138,12794

Rend.: 1,000

Unitats

159,54

Preu EURO

Parcial

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,700

/R x 23,41000

=

16,38700

A013A000

h

Ajudant fuster

0,230

/R x 20,60000

=

4,73800

Subtotal:
Unitats

h

1,50 %

1,000

x 14,97000

Subtotal:

=

14,97000

14,97000

Import

21,12500

21,12500

Materials
BQ711552

m

Regleta de DM polilaminat amb PVC de 5 cm
d'alçària, per a encolar

0,900

x 8,70000

=

7,83000

BQ71097E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,000

x 125,02000

=

125,02000

Subtotal:

14,97000

€

Ma d'obra

€

Ma d'obra
A012M000

EQ71097E

118,36000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,06000

DESPESES AUXILIARS

118,36000

132,85000

132,85000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31688

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31688

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

154,29188
5,24592

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

176,79188
6,01092

159,53780

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EQ7116CE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, totalment instal·lat

Rend.: 1,000

Unitats

204,98

Preu EURO

Parcial

€

EQ7119BE

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
totalment instal·lat

Import

Ma d'obra

182,80280

Rend.: 1,000

Unitats

180,95

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,500

/R x 23,41000

=

11,70500

A013A000

h

Ajudant fuster

0,130

/R x 20,60000

=

2,67800

A013A000

h

Ajudant fuster

0,160

/R x 20,60000

=

3,29600

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,400

/R x 23,41000

=

9,36400

Subtotal:

15,00100

15,00100

Materials

Subtotal:

12,04200

12,04200

Materials
BQ7116CE

BQ7125A1

u

m

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

1,000

x 175,50000

Sòcol de DM polilaminat amb PVC de 10 cm d'alçària, 0,612
per fixar amb clips

x 12,28000

=

=

175,50000

BQ7125A1

m

Sòcol de DM polilaminat amb PVC de 10 cm d'alçària, 0,918
per fixar amb clips

x 12,28000

=

11,27304

BQ7119BE

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

x 151,50000

=

151,50000

7,51536

Subtotal:
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

183,01536

183,01536

1,50 %

0,22502

3,40 %

198,24138
6,74021

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM polilaminat
amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal·lat

Rend.: 1,000

162,77304

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18063

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

174,99567
5,94985

COST EXECUCIÓ MATERIAL

182,80

u

€

Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, de DM polilaminat
amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta,
totalment instal·lat

180,94552

Rend.: 1,000

Unitats
Unitats

162,77304

204,98158
EQ71266E

EQ71197E

1,000

Preu EURO

Parcial

Import

h

Ajudant fuster

0,230

/R x 20,60000

=

4,73800

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,700

/R x 23,41000

=

16,38700

Subtotal:

21,12500

m

Regleta de DM polilaminat amb PVC de 5 cm
d'alçària, per a encolar

0,900

x 8,70000

=

7,83000

BQ71197E

u

Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,000

x 147,52000

=

147,52000

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,500

/R x 23,41000

=

11,70500

A013A000

h

Ajudant fuster

0,160

/R x 20,60000

=

3,29600

155,35000

155,35000

Import

15,00100

15,00100

Materials
BQ71266E

u

Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, amb portes de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors i
ferratges

1,000

x 109,89000

=

109,89000

BQ711552

m

Regleta de DM polilaminat amb PVC de 5 cm
d'alçària, per a encolar

0,600

x 8,70000

=

5,22000

Subtotal:
Subtotal:

Parcial

Subtotal:
21,12500

Materials
BQ711552

Preu EURO

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A013A000

134,77

115,11000

115,11000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22502

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13625

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

130,33602
4,43142

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

81,12649
2,75830

134,76744

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
totalment instal·lat

Rend.: 1,000

Unitats

€

P-350

EQ71X001

u

Import

P-351

EQ71X002

u

12,04200

P-352

EQ71X003

u

P-353

EQ71X011

u

P-354

EQ71X012

u

188,78

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

0,130

/R x 20,60000

=

2,67800

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,400

/R x 23,41000

=

9,36400

Subtotal:

12,04200

Materials
BQ7129BE

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

BQ7125A1

m

Sòcol de DM polilaminat amb PVC de 10 cm d'alçària, 0,918
per fixar amb clips

1,000

x 159,08000

=

159,08000

x 12,28000

=

11,27304

€
Cadira d'estructura aluminitzada, apilable, seient i
Rend.: 1,000
26,64
respatller de polipropilè, color a determinar, sense
tapissar, tipus ''Spacio'' (ref. 4112)
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Cadira d'estructura aluminitzada, apilable, sense
Rend.: 1,000
43,99
braços, amb pala d'escriptura, seient i respatller de
polipropilè, color a determinar, sense tapissar, tipus
''Spacio'' (ref. 4102)
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Cadira amb rodes giratòria, sense braços, color a
Rend.: 1,000
129,44
determinar, tipus ''Idonia 100 Operativa'' (ref. 6520)
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Taula modular de 120x80 cm, d'estructura d'acer
Rend.: 1,000
99,00
pintat al forn i potes d'acer cromat, amb tauler
bilaminat de 19 mm de gruix, color blanc (00) o blau
(05), model ''Dhinamic'' d'Actiu
_____________________________________________________________________________________________________________

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18063

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

182,57567
6,20757
188,78324

P-355

EQ71X021

u

P-356

EQ71X022

u

P-357

EQ71X051

m2

P-358

EQ71X052

u

170,35304

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

83,88479

€
Taula modular de 160x80 cm, d'estructura d'acer
Rend.: 1,000
198,00
pintat al forn i potes d'acer cromat, amb tauler
bilaminat de 19 mm de gruix, color blanc (00) o blau
(05), model ''Dhinamic'' d'Actiu, amb faldó i buc de
calaixos
_____________________________________________________________________________________________________________

Subtotal:

EQ7136A0

Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EQ7129BE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, totalment instal·lat

Rend.: 1,000

Unitats

170,35304

83,88

Preu EURO

Parcial

€

Import

A013A000

h

Ajudant fuster

0,100

/R x 20,60000

=

2,06000

h

Oficial 1a fuster

0,300

/R x 23,41000

=

7,02300

Subtotal:

9,08300

9,08300

Materials
BQ7128A1

m

Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

0,612

x 16,27000

=

9,95724

BQ7136A0

u

Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 1,000
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

x 61,95000

=

61,95000

Subtotal:

71,90724

€
Prestatgeria de 300x200x40 cm, amb tapa posterior,
Rend.: 1,000
531,29
amb acabat color gris, tipus K100 PTC
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Cortina enrotllable ''screen'', en mòduls de fins a 2 m
Rend.: 1,000
30,46
d'amplària i 2,70 m d'alçària, col·locada
_____________________________________________________________________________________________________________

Ma d'obra
A012A000

€
Armari alt amb portes de 89x222 cm, color blanc
Rend.: 1,000
176,81
aluminitzat, tipus ''Vital'', (ref. A164)
_____________________________________________________________________________________________________________

€
Motorització de mòdul de cortina enrotllable ''screen'',
Rend.: 1,000
144,67
de fins a 2 m d'amplària, conectada
_____________________________________________________________________________________________________________

€
P-359 EQ71X053
m2
Cortina plegable opaca
Rend.: 1,000
33,84
_____________________________________________________________________________________________________________

71,90724

P-360

EQ81X001

u

€
Placa vitroceràmica de 78 cm d'amplària, tipus
Rend.: 1,000
449,10
''Framtid HGC67, d'IKEA, instal·lada i connectada
_____________________________________________________________________________________________________________
P-361

EQ81X002

u

€
Forn elèctric d'encastar a mobles de cuina, tipus
Rend.: 1,000
157,50
''Tagan OV3'' d'IKEA, instal·lat i connectat
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

P-362

u

€
Rebliment de trasdós de mur verd amb terra vegetal,
Rend.: 1,000
15,13
subministrada a granel i estesa i compactada amb
mitjans mecànics lleugers o manuals en
semitongades de 10 cm.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-364

ER3PX001

EY00X001

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-369

F2194XB5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

4,45

Preu EURO

Parcial

€

Import

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,009

/R x 60,38000

=

0,54342

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,055

/R x 68,31000

=

3,75705

Subtotal:

4,30047

4,30047

u

P-366

F000XPA1

u

€
Partida alçada per a desplaçament de serveis no
Rend.: 1,000
1.800,00
previstos en el projecte
_____________________________________________________________________________________________________________
P-367

F2131223

m3

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats

45,82

Preu EURO

Parcial

€

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x 19,92000

=

19,92000

A0140000

h

Manobre

0,500

/R x 19,25000

=

9,62500

Subtotal:

29,54500

P-370

F21B3X01

h

Retroexcavadora mitjana

0,100

/R x 60,38000

=

6,03800

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,500

/R x 16,58000

=

8,29000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

14,32800

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Parcial

h

Oficial 1a soldador

0,100

/R x 23,40000

=

2,34000

h

Manobre especialista

0,050

/R x 19,92000

=

0,99600

A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 19,25000

=

2,88750

A0121000

h

Oficial 1a

0,040

/R x 23,02000

=

0,92080

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,060

/R x 68,31000

=

4,09860

h

Retroexcavadora mitjana

0,018

/R x 60,38000

=

1,08684

Subtotal:

5,18544

7,14430

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,100

/R x 7,68000

=

0,76800

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,030

/R x 16,58000

=

0,49740

7,14430

1,26540

1,26540

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10716

0,44318

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

8,51686
0,28957

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-371

F21D3JJ1

m

€

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15
cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

Import

8,80644

Rend.: 1,000

7,63

Preu EURO

Parcial

h

Manobre especialista

0,208

/R x 19,92000

=

Import

Subtotal:

4,14336
4,14336

Maquinària
5,18544

€

Ma d'obra
A0150000

C1105A00

Import

Maquinària

Maquinària
C1315020

€

14,32800

5,36

Preu EURO

Parcial

A0150000

Unitats
Unitats

Preu EURO

Subtotal:

45,82292

Rend.: 1,000

8,81

A0125000

44,31618
1,50675

3,40 %

Rend.: 1,000

Subtotal:

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Unitats

Maquinària
C1315020

m

4,44669

Ma d'obra

Import

29,54500

4,30047
0,14622

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

F2194AB5

5,36174

Rend.: 1,000

Unitats

u

€
Partia alçada d'abonament íntegre per totes les
Rend.: 1,000
915,00
ajudes del ram de paleta a altres industrials i
instal·ladors, inclosos materials i mitjans auxiliars
necessaris.
_____________________________________________________________________________________________________________

P-368

5,18544
0,17630

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

€
Fulla practicable de finestra oscil·lant muntada sobre
Rend.: 1,000
106,88
mur cortina, d'alumini anoditzat, perfileria tipus
''Epure'' de Technal, de dimensions 1600, 1670 i 1840
mm d'amplària per 870 mm d'alçària, amb frontisses i
manetes a joc i pany. Muntada
_____________________________________________________________________________________________________________
P-365

EXF4X007

Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

€
Nevera elèctrica amb congelador, de sota taulell, de
Rend.: 1,000
359,10
dimensions 60x60x85 cm, aproximadament, tipus
''Frostig SC100/17'' d'IKEA, instal·lada
_____________________________________________________________________________________________________________
P-363

EQ81X003

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,024

/R x 60,38000

=

1,44912

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,104

/R x 16,58000

=

1,72432

4,14336
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

3,17344
1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31064

0,06215

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

43,79465
1,48902

7,62983

Rend.: 1,000

Unitats

3,17344

7,37895
0,25088

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F21DQG02

4,99

Preu EURO

Parcial

h

Retroexcavadora mitjana

0,080

/R x 60,38000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-377

F21H0002

Import

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

F21FXF01

m

h

Manobre especialista

0,333

/R x 19,92000

=

6,63336

h

Manobre

0,333

/R x 19,25000

=

6,41025

A0121000

h

Oficial 1a

0,333

/R x 23,02000

=

7,66566

Subtotal:

4,99463

€
Demolició de tub de xarxa de reg, de polietilè de fins
Rend.: 1,000
2,54
a 125 mm de diàmetre, amb obertura i posterior
reblert de rases, inclosa part proporcional de
desmuntatge de vàlvules, accessoris i pericons,
inclosa càrrega de residus sobre camió
_____________________________________________________________________________________________________________
P-376

F21H0001

u

Desmuntatge de columna de 9 m, d'enllumenat
públic, de projectors, inclosa demolició de
fonamentació, càrrega sobre camió i trasllat a
magatzem municipal

Rend.: 1,000

Unitats

45,28

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,333

/R x 19,92000

=

6,63336

A0121000

h

Oficial 1a

0,333

/R x 23,02000

=

7,66566

A0140000

h

Manobre

0,333

/R x 19,25000

=

6,41025

Subtotal:

20,70927

h

Retroexcavadora petita

0,133

/R x 42,27000

=

CRE23000

h

Motoserra

0,333

/R x 3,09000

=

1,02897

C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,333

/R x 48,42000

=

16,12386

Subtotal:

h

Retroexcavadora petita

0,133

/R x 42,27000

=

5,62191

C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,333

/R x 48,42000

=

16,12386

CRE23000

h

Motoserra

0,333

/R x 3,09000
Subtotal:

=

P-378

F21HX001

u

22,77474

22,77474

20,70927

P-379

F21HX011

m

P-380

F21Q0001

u

22,77474

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31064

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

43,79465
1,48902
45,28367

€
Arrencada de línia d'alimentació elèctrica
Rend.: 1,000
0,42
d'enllumenat públic, grapada a façana
_____________________________________________________________________________________________________________
Desmuntatge d'element de mobiliari urbà, banc,
paperera, font, unitat de joc infantil, etc., inclosos
suports i demolició de fonamentacions, càrrega sobre
camió i trasllat a monodipòsit o centre autoritzat

Rend.: 1,000

32,70

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h
h

Manobre especialista
Oficial 1a

0,500

/R x 19,92000

=

9,96000

0,350

/R x 23,02000

=

8,05700

Subtotal:

18,01700

Maquinària
22,77474

Import

€
Arrencada de braç mural amb llumenera assimètrica,
Rend.: 1,000
18,95
inclosa connexió de la línia d'alimentació elèctrica
interrompuda i transport del material resultant a
magatzem municipal o abocador controlat, reposició
de l'acabat i recobriment de la façana d'on s'hagi
retirat, tot inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________

A0121000

1,02897

€

5,62191

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1315010

20,70927

C1315010

Unitats
20,70927

Parcial

A0140000

€
Demolició
de canonada d'aigua potable, de
Rend.: 1,000
12,69
fibrociment de fins a 100 mm de diàmetre, inclosa
l'extracció amb equip i proteccions adients, càrrega i
transport dels materials resultants a abocador
autoritzat
_____________________________________________________________________________________________________________
F21FXF02

Preu EURO

A0150000

m

P-375

45,28

Maquinària

€
P-373 F21DX001
u
Modificació de troneta tipus ''H'' de Telefònica, existent
Rend.: 1,000
25,38
_____________________________________________________________________________________________________________
P-374

Rend.: 1,000

Unitats

4,83040
4,83040
0,16423

Desmuntatge de fanal amb columna de 3,5 m i
lampada
simètrica,
inclosa
demolició
de
fonamentació, càrrega sobre camió i trasllat a
magatzem municipal

45,28367

Ma d'obra

4,83040
4,83040

u

€

Maquinària
C1315020

Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-372

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,067

/R x 68,31000

=

4,57677

C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,067

/R x 48,42000

=

3,24414

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,350

/R x 7,68000

=

2,68800

18,01700
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,067

/R x 42,27000

=

2,83209
13,34100

m2

13,34100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27026

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

31,62826
1,07536

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2211020

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i
càrrega

0,58

Preu EURO

Parcial

P-384

F2225223

0,010

/R x 56,03000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F221A220

m3

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en
terreny fluix, amb mitjans mecànics

0,56030

0,56030

Rend.: 1,000

Manobre

0,010

3,45

/R x 19,25000

Parcial
=

Subtotal:

C1315230

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

0,040

m3

/R x 78,44000

=

3,13760
0,00289

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

3,33299
0,11332

7,86

Parcial

Retroexcavadora gran sobre erugues

F2225650

m3

/R x 19,25000

0,042

=

0,38500
0,38500

0,38500

/R x 182,49000

=

7,66458
7,66458

7,66458

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00578

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

8,05536
0,27388

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2
m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor

8,32924

Rend.: 1,000

9,90

Preu EURO

Parcial

Import

h

Manobre especialista

0,336

/R x 19,92000

=

6,69312
6,69312

6,69312

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,168

/R x 16,58000

=

Subtotal:

2,78544
2,78544

2,78544

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 6,69333

=

Subtotal:

€
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

0,10040
0,10040

0,10040
9,57896
0,32568

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
h

Manobre

0,080

/R x 19,25000

=

Subtotal:
h

Retroexcavadora mitjana

0,100

/R x 60,38000

1,54000

Subtotal:

=

9,90464

1,54000
1,54000

P-386

F222B123

m3

Maquinària
C1315020

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,44631

Preu EURO

Parcial

Subtotal:

3,13760
1,50 %

Unitats

0,020

3,13760

Rend.: 1,000

8,33

Preu EURO

Unitats
0,19250

DESPESES AUXILIARS

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

h

0,19250

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F2224123

Manobre

Import

0,19250

Subtotal:

P-383

h

€

A0150000
h

Rend.: 1,000

Subtotal:

Maquinària
C1311270

7,85954

Maquinària

P-385
h

7,60110
0,25844

Ma d'obra

0,57935

Ma d'obra
A0140000

3,40 %

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material
excavat

0,56030
0,01905

Preu EURO

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Subtotal:

3,40 %

Unitats

0,02310

0,56030

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-382

1,50 %

Unitats
Import

A0140000
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

m3

€

Maquinària
h

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,70362

Rend.: 1,000
Unitats

C1311120

Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-381

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6,03800
6,03800

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat

Rend.: 1,000

Unitats
6,03800

10,67

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,080

/R x 19,25000
Subtotal:

=

1,54000
1,54000

1,54000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,145

/R x 60,38000

=

Subtotal:

8,75510
8,75510

8,75510

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02310

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

10,31820
0,35082

COST EXECUCIÓ MATERIAL

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,045

/R x 50,44000

=

2,26980

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,045

/R x 56,03000

=

2,52135

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,66902

4,79115

4,79115
4,98365
0,16944

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-387

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

Rend.: 1,000

11,44

P-390
Unitats

Preu EURO

Parcial

F227A00F

m2

Import

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i
menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

h

Manobre

0,010

/R x 19,25000

=

Subtotal:
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,180

0,19250
0,19250

/R x 60,38000

=

Subtotal:

0,19250

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m3

Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

A0150000

h

Manobre especialista

0,044

/R x 19,92000

=

0,87648

A0140000

h

Manobre

0,063

/R x 19,25000

=

1,21275

10,86840

h

Manobre

0,010

C133A030

h

m3

11,43996

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

2,65693
0,09034

11,88

Preu EURO

Parcial

€
Import

=

P-391

F227F00F

m2

/R x 60,38000

=

0,19250

11,29106

0,00289

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

11,48645
0,39054

Manobre

Parcial

5,15

Import

h

Manobre

0,060

/R x 19,25000

=

1,15500
1,15500

1,15500

Maquinària
C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,014

/R x 50,44000

=

Subtotal:

€

0,70616
0,70616

0,70616

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01733

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,87849
0,06387

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu EURO

Parcial

Import

P-392

F228510F

Ma d'obra
h

Preu EURO

0,010

/R x 19,25000
Subtotal:

=

0,19250
0,19250

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM

Ma d'obra

1,94235

Rend.: 1,000

Unitats
0,19250

€

Ma d'obra

11,87699

Rend.: 1,000

1,94

Subtotal:
11,29106

0,53636

2,74726

Rend.: 1,000

11,29106

1,50 %

Unitats
A0140000

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95%
PM

Unitats

0,19250

0,53636

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,19250

DESPESES AUXILIARS

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM

0,53636

0,03134

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F226170F

=

1,50 %

Subtotal:

P-389

/R x 12,19000

DESPESES AUXILIARS

/R x 19,25000

0,187

0,044

3,40 %

A0140000
Retroexcavadora mitjana

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

Subtotal:

Maquinària
h

2,08923

11,06379
0,37617

Subtotal:
C1315020

2,08923

Maquinària

Ma d'obra
A0140000

Import

0,00289

Rend.: 1,000
Unitats

Parcial

€

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F222K420

Preu EURO

Subtotal:

10,86840
10,86840

2,75

Ma d'obra

Maquinària

P-388

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra
A0140000

5,15309

€

Preu EURO

22,64

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

h

Manobre especialista

0,550

/R x 19,92000

=

Subtotal:

10,95600
10,95600

10,95600

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,100

/R x 60,38000

=

6,03800

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,550

/R x 8,61000

=

4,73550

Subtotal:

10,77350

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 10,95600

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,77350

0,16434
0,16434

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-393

F2285B0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95 % PM

0,16434
21,89384
0,74439

3,40 %

19,66

Manobre especialista

0,05976

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

12,51976
0,42567

F228X001

m3

P-396

F228X002

m3

Rebliment i piconatge de clot excavat per escossell i
arbre de dimensions aproximades 1,2x1,2x0,8 m,
amb terres estructurades formades per grava de
granumoletria 50-70 mm i terra vegetal, segons detall.

Rend.: 1,000

Unitats
A0150000

Preu EURO

Parcial

0,450

/R x 19,92000

=

Subtotal:

h

Manobre especialista

0,500

Import

8,96400
8,96400

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,100

/R x 60,38000

=

6,03800

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,450

/R x 8,61000

=

3,87450

Subtotal:

m3

Manobre especialista

€

Import

9,91250
0,13446

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

19,01096
0,64637

9,96000
9,96000

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,120

/R x 8,17000

=

0,98040

C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,085

/R x 42,27000

=

3,59295

12,95

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

1,150

x 16,89000

=

19,42350

BR3P2310

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

0,600

x 15,00000

=

9,00000

Subtotal:

€

28,42350

Parcial

0,200

/R x 19,92000

=

Subtotal:

Import

P-397

F2A11000

m3

1,50 %

0,14940

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

43,10625
1,46561

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

44,57186

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO

3,98400

B03D1000

m3

Terra seleccionada

1,000

10,24
Parcial

x 9,90000

=

Subtotal:

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,100

/R x 60,38000

=

6,03800

C133A030

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,200

/R x 12,19000

=

2,43800

Subtotal:

8,47600

28,42350

€
Import

Materials

3,98400
3,98400

4,57335

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu EURO

9,96000

4,57335

B0331300

19,65733

Rend.: 1,000

=

Materials

1,50 %

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 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

/R x 19,92000

C133A0J0

Ma d'obra
h

Parcial

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Unitats
A0150000

Preu EURO

Subtotal:

8,96400

9,91250

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F228A60F

44,57

Maquinària

Maquinària

P-394

12,94543

€
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
Rend.: 1,000
19,79
fins a 1,5 m, amb sauló net, formant un llit de base de
10 cm de gruix i posteriorment rebliment fins a 10 cm
per sobre de la generatriu del tub, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM, inclosa l'aportació del
sauló
_____________________________________________________________________________________________________________

€

Ma d'obra
h

1,50 %

Ma d'obra
Unitats

A0150000

P-395

22,63823

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Altres
A%AUX001

Pàg.: 146

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
8,47600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,90000
9,90000

3,40 %

9,90000
9,90000
0,33660
10,23660
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

P-398

F2A1X002

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

m3

Subministrament de sorra d'aportació

Rend.: 1,000
Unitats
Preu EURO

6,07
Parcial

€
Import

Materials
B03D5000

m3

Terra adequada

1,000

x 5,87000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

5,87000
5,87000

5,87000
0,19958

3,40 %

F2A1X003

m3

Subministrament de sorra fina d'aportació per a
reblert de rases

Unitats

P-402

F32D4A23

4,82

Preu EURO

Parcial

m3

Terra adequada

1,000

x 4,66000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F32D1A03

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares,
d'una alçària <= 3 m, inclosa part proporcional de
formació de junts i d'escorrentius

4,66000
4,66000
0,15844

3,40 %

4,81844

16,71

Parcial

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,280

/R x 23,02000

=

6,44560

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,315

/R x 20,44000

=

6,43860
12,88420

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

1,000

x 0,50000

=

0,50000

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,4993

x 0,44000

=

0,65969

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101

x 8,56000

=

0,08646

B0DZA000

l

Desencofrant

0,080

x 2,51000

=

0,20080

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,122

x 1,24000

=

1,39128
2,95404

24,50

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a encofrador

0,378

/R x 23,02000

=

8,70156

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,504

/R x 20,44000

=

10,30176
19,00332

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,15000

=

0,11581

B0DZP300

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm

1,000

x 0,24000

=

0,24000

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,4993

x 0,44000

=

0,65969

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101

x 8,56000

=

0,08646

B0D81350

m2

Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 20 usos

1,0763

x 2,66000

=

2,86296

B0DZA000

l

Desencofrant

0,100

x 2,51000

=

0,25100

€

€

Import

19,00332

4,21592

F45CX001

m3

Import

4,21592

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,47508

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

23,69432
0,80561

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Base inclinada per a escala de formigó HA-25/P/20/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot, inclosa
armadura d'acer i formació de graons, segons detall
de plànol

24,49993

Rend.: 1,000

Unitats

156,58

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
12,88420

Materials

Subtotal:

Rend.: 1,000

A0123000

Ma d'obra

Subtotal:

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 60x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclosa
part proporcional de formació de junts i d'escorrentius

16,70980

Subtotal:

P-403
Preu EURO

16,16035
0,54945

Subtotal:

4,66000

Rend.: 1,000

Unitats

3,40 %

Materials

u

m2

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,66000

€
Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de
Rend.: 1,000
59.935,95
tots els residus de la construcció i dels enderrocs i de
totes les terres sobrants d'excavació, segons
determinacions de l'Estudi de Gestió de Residus.
Inclou la classificació a peu d'obra, el transport a
abocador autoritzat, centre de transferència, de
reciclatge o valoritzador, deposició i pagament de
cànons i taxes.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-401

F2R540EX001

0,32211

Ma d'obra

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-400

2,50 %

Unitats
€

Materials
B03DX002

m2

6,06958

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,87000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-399

Pàg.: 148

A0140000

h

Manobre

0,984

/R x 19,25000

=

18,94200

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,246

/R x 23,02000

=

5,66292

Subtotal:

24,60492

24,60492

Materials
B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,020

x 70,59000

=

Subtotal:

72,00180

72,00180

Partides d'obra
2,95404

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

40,000

x 1,36130

=

54,45200

72,00180
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

54,45200

54,45200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,36907

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

151,42779
5,14854

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B064300B

m3

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 1,050
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 65,20000

=

Subtotal:

68,46000

68,46000

68,46000

156,57634

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18173

€
Llistó de fusta de pi per a revestiment i protecció de
Rend.: 1,000
4,68
mur de contenció, de secció 7x7 cm, tractat a
l'autoclau amb classe de risc IV, collat a parament
vertical de formigó, amb cargols d'acer inox. i tacs
mecànics, segons detall de plànol
_____________________________________________________________________________________________________________

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

81,48623
2,77053

P-404

P-405

F800X001

F931R01L

m

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del
material al 100% del PM

Rend.: 1,000

17,97

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-407

F9365H21

€

Preu EURO

Parcial

Import

Manobre

0,050

/R x 19,25000

=

Subtotal:

0,96250
0,96250

79,12

Preu EURO

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,067

/R x 23,02000

=

1,54234

A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 19,25000

=

3,85000

0,96250

Maquinària

€

Import

Subtotal:

5,39234

5,39234

Maquinària
C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

/R x 42,60000

=

1,06500

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,060

/R x 66,20000

=

3,97200

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

/R x 56,95000

=

1,99325

Subtotal:

C1709A00

h

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150

x 8,10000

=

9,31500

B0111000

m3

Aigua

0,050

x 1,11000

=

0,05550

Subtotal:

7,03025

F9365H11

m3

B064300B

m3

1,50 %

0,01444

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

17,37769
0,59084
17,96853

Rend.: 1,000

84,26

Preu EURO

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,150

/R x 23,02000

=

3,45300

A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 19,25000

=

8,66250

Subtotal:

12,11550

P-408

F961X001

Regle vibratori

m

€

Import

0,150

/R x 4,86000
Subtotal:

=

2,58786

12,11550

0,72900

68,46000

68,46000

68,46000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08089

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

76,52109
2,60172

Vorada tipus V1. Vorada recta de pedra granítica
escairada, serrada mecànicament i flamejada, de
20x20 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

79,12280

Rend.: 1,000

40,94

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,270

/R x 23,02000

=

6,21540

A0140000

h

Manobre

0,435

/R x 19,25000

=

8,37375
14,58915

Materials
B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B91AX001

m

Pedra granítica, recta, escairada, serrada
1,000
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x20 cm

0,72900
0,72900

=

Subtotal:

Maquinària
h

2,58786
2,58786

x 65,20000

Unitats
Unitats

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

C2005000

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària 1,050
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

9,37050

DESPESES AUXILIARS

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, amb acabat
reglejat

/R x 78,42000

Subtotal:

9,37050

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,033

Subtotal:

7,03025

B037R000

Estenedora per a paviments de formigó

Materials

Materials

P-406

Rend.: 1,000

Ma d'obra

Ma d'obra
h

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 mecànic, amb acabat
reglejat

Unitats
Unitats

A0140000

m3

84,25676

0,1078

x 62,92000

=

6,78278

x 18,00000

=

18,00000

14,58915
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

24,78278

Vorada tipus V2. Vorada recta de pedra granítica
remuntable, escairada, amb aresta axafranada,
segons detall de plànol, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21739

0,21884

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

41,49307
1,41076

39,59077
1,34609

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

24,78278

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F961X002

40,93685

Rend.: 1,000

45,07

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-411

F962X001

m

€

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,435

/R x 19,25000

=

8,37375

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,270

/R x 23,02000

=

6,21540

Import

Rend.: 1,000

59,31

Preu EURO

Parcial

Subtotal:

14,58915

A0140000

h

Manobre

0,535

/R x 19,25000

=

10,29875

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,324

/R x 23,02000

=

7,45848

€

Import

Subtotal:

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1078

B961X002

m

Pedra granítica, recta remuntable, escairada, serrada 1,000
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x20 cm

x 62,92000

=

6,78278

x 22,00000

=

22,00000

Subtotal:

28,78278

14,58915

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B962X001

m

Pedra granítica, corba, escairada, serrada
1,050
mecànicament i flamejada, per a vorada, de 20x20 cm

28,78278

1,50 %

0,21884

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

43,59077
1,48209

Vorada V5. Peça de vorada recta de transició, de
pedra granítica, segons detall de plànols, serrada
mecànicament i flamejada, de 1000x20x20 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

45,07285

Rend.: 1,000

0,1078

x 62,92000

=

6,78278

x 31,00000

=

32,55000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

17,75723

17,75723

Materials

Materials

u

42,90384

Ma d'obra
Preu EURO

Ma d'obra

F961X003

Vorada tipus V3 / V4. Vorada corba de pedra
granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

Unitats
Unitats

P-410

Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-409

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

42,90

39,33278

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26636

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

57,35637
1,95012

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-412

F962X002

u

€

39,33278

Vorada tipus V6. Peça de vorada corba de transició
de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

59,30648

Rend.: 1,000

Unitats

59,50

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,430

/R x 19,25000

=

8,27750

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,270

/R x 23,02000

=

6,21540

Subtotal:

14,49290

A0140000

h

Manobre

0,535

/R x 19,25000

=

10,29875

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,324

/R x 23,02000

=

7,45848

Subtotal:
14,49290

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1078

x 62,92000

=

6,78278

B962X002

u

Pedra granítica, corba, de transició, escairada,
serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de
20x20 cm, segons detalls.

1,000

x 33,00000

=

33,00000

Materials
B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1078

x 62,92000

=

6,78278

B961X003

m

Pedra granítica, recta de transició, escairada, serrada
mecànicament i flamejada, per a vorada, de
100x20x20 cm

1,000

x 20,00000

=

20,00000

Subtotal:

26,78278

17,75723

17,75723

Materials

Subtotal:
26,78278

39,78278

39,78278
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

57,54001
1,95636

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

59,49637

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09511

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

33,15701
1,12734

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-413

F9650J40

m

Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb
base de formigó HM-20, inclou subministrament,
col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols
de detall. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000

12,14

P-415
Unitats

Preu EURO

Parcial

F96AUA40

m

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,0445

/R x 23,02000

=

1,02439

A0140000

h

Manobre

0,089

/R x 19,25000

=

1,71325

Subtotal:

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i
d'alçada variable amb una mitjana de 260 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo
HM-20/P/40/I

Rend.: 1,000

Unitats

2,73764

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,003

x 39,31000

=

0,11793

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050

x 64,56000

=

3,22800

B9650J40

m

Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm

1,050

x 5,36000

=

5,62800

Subtotal:
U

Despeses auxiliars

1,000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

h

Manobre

0,150

/R x 19,25000

=

2,88750

h

Oficial 1a

0,150

/R x 23,02000

=

3,45300

Subtotal:
m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,045

x 62,92000

=

2,83140

B96AUC40

m

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa

1,000

x 36,23000

=

36,23000

8,97393

0,02738

Subtotal:

P-414

F96AUA10

m

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix
i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base
de formigo HM-20/P/40/I

0,02738
11,73895
0,39912

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,13807

Rend.: 1,000

34,28

Preu EURO

Parcial

P-416

F96AX001

m

€

Import

h

Oficial 1a

0,150

/R x 23,02000

=

3,45300

A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 19,25000

=

2,88750

Subtotal:

6,34050

6,34050

0,09511

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

45,49701
1,54690

Vora de paviment i remat de mur, amb perfil L d'acer
corten, format per dues platines de 80 i 90 mm
respectivament i 9 mm de gruix, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge collats a mur, amb segellat del
junt inferior

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 1,000
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa

x 23,89000

=

23,89000

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

x 62,92000

=

2,83140

0,045

47,04391

Rend.: 1,000

48,25

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 19,25000

=

2,88750

A0121000

h

Oficial 1a

0,150

/R x 23,02000

=

3,45300
6,34050

26,72140

26,72140

Import

6,34050

Materials
m

Perfil L d'acer corten, format per dues platines
soldades de 80 i 90 mm respectivament i 9 mm de
gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge

1,000

x 40,23000

=

Subtotal:

Subtotal:

€

Ma d'obra

B96AX001
m

39,06140

1,50 %

Subtotal:

Materials
B96AUG10

39,06140

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0121000

6,34050

DESPESES AUXILIARS

Unitats
Unitats

Import

6,34050

B064500C

0,02738

3,40 %

€

Materials

8,97393

% s 2,73800

Parcial

A0121000

Altres
A%NAAA

Preu EURO

A0140000

Materials
t

47,04

Ma d'obra

2,73764

B0710250

34,28435

€

40,23000

40,23000

40,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09511

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

46,66561
1,58663

COST EXECUCIÓ MATERIAL

48,25224
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

P-417

F96AX002

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

m

Contrapetja de perfil de xapa d'acer corten amb un
plec, de 210 mm de desenvolupament i de 3 mm de
gruix, inclosos elements d'ancoratge

Rend.: 1,000

29,40

€

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

Import

B974V002

u

Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms
per a rigola

3,333

x 1,58000

=

5,26614

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001

x 160,16000

=

0,16016

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 19,25000

=

2,88750

A0121000

h

Oficial 1a

0,150

/R x 23,02000

=

3,45300

Subtotal:

6,34050

Subtotal:

6,34050

Materials
m

Contrapetja de perfil de xapa d'acer corten amb un
plec, de 210 mm de desenvolupament i de 3 mm de
gruix, inclosos elements d'ancoratge

1,000

x 22,00000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F9715L11

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de
consistència seca i grandària màxima del granulat 40
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

D0701821

22,00000

22,00000

0,09511

3,40 %

28,43561
0,96681

88,29

Preu EURO

Parcial

h

Manobre

0,600

/R x 19,25000

=

11,55000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

Subtotal:

16,15400

0,060

/R x 4,86000

=

Subtotal:

F981X012

m

Import

m3

Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100

=

Subtotal:

16,15400

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-419

F974V010

m

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de
ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades
amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Unitats

1,50 %

0,08293

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

11,87258
0,40367

Gual recte per a vianants, de lloses de pedra
granítica, serrada i flamejada, de 40x60x8 cm,
formant rampa, col·locades sobre base de formigó i
agafades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera 165 l

h

Oficial 1a d'obra pública

0,270

/R x 23,02000

=

6,21540

A0140000

h

Manobre

0,435

/R x 19,25000

=

8,37375

0,29160

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1078

x 62,92000

=

6,78278

B961X004

u

Pedra granítica per a gual recte, de 60x40x8 cm,
escairada, serrada mecànicament i flamejada,
segons detalls de plànols.

2,600

x 11,50000

=

29,90000

68,69500

Subtotal:

3,40 %

88,28593

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,28

€

P-421

F981X013

Import

Ma d'obra

m

Gual corb per a vianants, de lloses de pedra
granítica, serrada i flamejada, de 50 cm d'amplària en
el centre per 60 cm de fondària i 8 cm de gruix, i radi
8,5 m, col·locades sobre base de formigó i agafades
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l

Oficial 1a d'obra pública

0,190

/R x 23,02000

=

4,37380

A0140000

h

Manobre

0,060

/R x 19,25000

=

1,15500

Ma d'obra

36,68278

€

Import

14,58915

36,68278
51,27193
1,74325

3,40 %

53,01518

Rend.: 1,000

Unitats
h

14,58915

B064500C

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

A012N000

Parcial

A012N000

85,38291
2,90302

Parcial

53,02

Preu EURO

0,24231

Preu EURO

12,27625

Rend.: 1,000

1,50 %

Rend.: 1,000

6,26085

Materials

68,69500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,26085

Subtotal:

0,29160

68,69500

0,83455

Ma d'obra

0,29160

x 62,45000

=

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Materials
B064500D

x 92,72760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
Regle vibratori

0,009

5,42630

€
P-420

A0140000

h

5,52880

5,42630

Subtotal:

Ma d'obra

C2005000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

29,40242

Rend.: 1,000

Unitats

m3

22,00000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-418

5,52880

Materials
Unitats

B96AX002

Pàg.: 156

Preu EURO

59,74

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

A0140000

h

Manobre

0,435

/R x 19,25000

=

8,37375

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,270

/R x 23,02000

=

6,21540

Subtotal:

14,58915

14,58915

B99ZZ040

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix

1,000

x 100,77000

=

100,77000

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050

x 62,92000

=

3,14600

Materials
B961X006

u

Pedra granítica per a gual corb, de dimensions
aproximades 60x40x8 cm, serrada mecànicament i
flamejada, segons detalls de plànols.

2,600

x 14,00000

=

36,40000

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1078

x 62,92000

=

6,78278

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

43,18278

F981X014

m

Gual recte per a vehicles de lloses de pedra granítica,
serrada i flamejada, de 60x40x15 cm formant rampa,
col·locades sobre base de formigó i agafades amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a obra amb formigonera
de 165 l

Subtotal:

3,40 %

59,73618

Rend.: 1,000

87,01

P-424

F991UA50

u

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,490

/R x 19,25000

=

9,43250

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,320

/R x 23,02000

=

7,36640

Subtotal:

16,79890

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,120

x 62,92000

=

7,55040

B961X005

u

Pedra granítica per a gual recte, de 60x40x8 cm,
serrada mecànicament i flamejada, segons detalls de
plànols.

2,600

x 23,00000

=

59,80000

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

67,35040

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col.locat amb
fonament i anellat de formigó

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb
fonament i anellat de formigó

128,60646

Rend.: 1,000

147,74

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 19,25000

=

7,70000

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000

x 1,65000

=

1,65000

B99ZZ050

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x120x20 cm i de 10 mm de gruix

1,000

x 120,92000

=

120,92000

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050

x 62,92000

=

3,14600

67,35040

128,61

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 19,25000

=

7,70000

A0121000

h

Oficial 1a

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

Subtotal:

16,90800

Materials
2,000

x 1,65000

=

3,30000

16,90800

Subtotal:

€

Import

16,90800

125,71600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25362

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

142,87762
4,85784

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-425

F991UA80

u

125,71600

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix,
tipus 10, col·locat amb fonament i anellat de formigó

147,73546

Rend.: 1,000

Unitats

150,93

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
€

A0121000

h

Oficial 1a

0,450

/R x 23,02000

=

10,35900

A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 19,25000

=

8,66250

Import

Ma d'obra

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

124,37762
4,22884

87,01038

Rend.: 1,000

Unitats

m2

3,40 %

Materials

16,79890

84,14930
2,86108

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B0B34133

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

A0121000

Materials

u

0,25362

Unitats

Ma d'obra

F991UA40

1,50 %

Ma d'obra

€

Import

107,21600

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Unitats

P-423

107,21600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

43,18278
57,77193
1,96425

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-422

Pàg.: 158

Subtotal:

19,02150

Materials

16,90800

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000

x 1,65000

=

1,65000

B99ZZ080

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

1,000

x 118,72000

=

118,72000

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100

x 62,92000

=

6,29200

19,02150
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

126,66200

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix,
tipus 9, col·locat amb fonament i anellat de formigó

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25362

0,28532

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

152,55122
5,18674

145,96882
4,96294

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

126,66200

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F991UA90

Pàg.: 160

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-426

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

150,93176

Rend.: 1,000

Unitats

203,29

Preu EURO

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-428

F991X003

U

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,600

/R x 19,25000

=

11,55000

A0121000

h

Oficial 1a

0,600

/R x 23,02000

=

13,81200

Subtotal:

25,36200

Formació d'escocell de 100x100 cm de dimensió
exterior i 20 cm de fondària adossat a vorada (no
inclosa) amb 3 peces de morter de ciment de
100x20x8 cm, tipus 3, doble capa superior,
rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, i col·locat sobre
base de formigó HM-20/P/10/I

Rend.: 1,000

Unitats

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160
cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix

1,000

x 158,28000

=

158,28000

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200

x 62,92000

=

12,58400

Subtotal:

170,86400

25,36200

P-427

F991UX01

u

A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 19,25000

=

8,66250

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,450

/R x 23,02000

=

10,35900

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

196,60643
6,68462

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,000

x 1,65000

=

3,30000

B96513C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

3,500

x 4,23000

=

14,80500

B064100C

m3

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0945

x 64,89000

=

6,13211

203,29105
157,74

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

m3

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 19,25000

=

7,70000

Subtotal:

16,90800

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,050

x 62,92000

=

3,14600

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000

x 1,65000

=

1,65000

B99ZZ050

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
120x120x20 cm i de 10 mm de gruix

1,080

x 120,92000

=

130,59360
135,38960

24,23711

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0021

x 92,72760

=

Subtotal:
16,90800

A%AUX001

24,23711

0,19473

24,43184

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 19,02133

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

24,43184

0,28532
0,28532

F991X004

135,38960

U

Formació d'escocell de 100x160 cm de dimensió
exterior i 20 cm de fondària adosat a vorada (no
inclosa), amb 3,5 peces de morter de ciment de
100x20x8 cm rejuntades amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i col·locat
sobre base de formigó HM-20/P/10/I

45,22577

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

0,28532
43,73866
1,48711

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-429

Subtotal:

19,02150

Altres

Materials
B064500C

Import

€
D0701821

Unitats

19,02150

B0B34133

170,86400
0,38043

Rend.: 1,000

Parcial

Subtotal:

1,50 %

Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
160x100x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb
fonament i anellat de formigó

Preu EURO

€

Materials

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,23

Ma d'obra

Materials
B99ZZ090

157,73796

Preu EURO

51,34

Parcial

€

Import

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,480

/R x 23,02000

=

11,04960

A0140000

h

Manobre

0,480

/R x 19,25000

=

9,24000

Subtotal:

20,28960

20,28960

Materials
B064100C

Pàg.: 162

m3

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1261

x 64,89000

=

P-431

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,000

x 1,65000

=

1,65000

B96513C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de
classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons
UNE-EN 1340

4,500

x 4,23000

=

19,03500

1,50 %

0,01444

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

27,53869
0,93632

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,18263

B0B34133

DESPESES AUXILIARS

F9E13104

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
amb relleu tàctil direccional o de tacs classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200
kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

28,47500

Rend.: 1,000

Unitats

25,83

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Subtotal:

28,86763

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,430

/R x 23,02000

=

9,89860

A0140000

h

Manobre

0,270

/R x 19,25000

=

5,19750

28,86763

Subtotal:

15,09610

15,09610

Materials
D0701821

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0021

x 92,72760

=

Subtotal:

0,19473

29,06236

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

1,020

x 6,90000

=

7,03800

=

0,01110

=

0,32783

B0111000

m3

Aigua

0,010

x 1,11000

B0512401

t

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

0,0031

x 105,75000
Subtotal:

29,06236

7,37693

7,37693

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 20,28933

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,30434

F9A1201L

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM

0,30434

28,48

h

Manobre

0,050

Preu EURO
/R x 19,25000

Parcial
=

Subtotal:

P-432

0,96250
0,96250

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,035

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,070

/R x 66,20000

=

4,63400

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,025

/R x 42,60000

=

1,06500

=

F9E13204

m2

0,96250

Subtotal:

7,69225

B0321000

m3
m3

Aigua
Sauló sense garbellar

0,050

x 1,11000

=

0,05550

1,150

x 16,36000

=

18,81400

Subtotal:

18,86950

9,65862

9,65862

1,50 %

0,22644

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

24,98116
0,84936

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de ciment pòrtland, inclosa part proporcional
d'anivellació de tapes de servei de qualsevol tipus

25,83052

Rend.: 1,000

24,94

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,430

/R x 23,02000

=

9,89860

A0140000

h

Manobre

0,270

/R x 19,25000

=

5,19750

7,69225

Materials
B0111000

2,28169

DESPESES AUXILIARS

Unitats

1,99325

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Maquinària
/R x 56,95000

x 74,56506

Subtotal:

€

Ma d'obra
A0140000

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
0,0306
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

51,34461

Rend.: 1,000
Unitats

m3

49,65630
1,68831

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-430

D0391311

0,30434

Subtotal:

15,09610

15,09610

Materials

18,86950

B0111000

m3

Aigua

0,010

x 1,11000

=

0,01110

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

1,020

x 6,06000

=

6,18120

B0512401

t

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

0,0031

x 105,75000

=

0,32783

Subtotal:

6,52013

6,52013
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

D0391311

m3

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de
0,0306
ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de
pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera
de 165 l

x 74,56506

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

=

2,28169

8,80182

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7 cm,
classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l i beurada de ciment pòrtland

0,22644

3,40 %

24,12436
0,82023

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x10
cm i 8 cm de gruix, tipus ''Beutlo'' de ICA

1,020

x 14,20000

=

14,48400

B0512401

t

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

0,0031

x 105,75000

=

0,32783

Subtotal:
D0701641

m3

24,94459

Rend.: 1,000

Unitats

B9F1X020

8,80182

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9E1X001

29,36

Preu EURO

Parcial

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

A0140000

h

Manobre

0,370

/R x 19,25000

=

7,12250

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,500

/R x 23,02000

=

11,51000

Subtotal:

18,63250

t

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

0,0031

x 105,75000

=

0,32783

B0111000

m3

B931X001

m2

Aigua

0,001

x 1,11000

=

0,00111

Panot gris de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt

1,020

x 6,56000

=

6,69120

Subtotal:
m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0315

Import

=

P-435

F9F1X003

m2

18,63250

Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, tipus
''Betulo'' de ICA, col·locats amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada
de ciment

A0150000

7,02014

9,48262

0,38616

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

45,04647
1,53158

Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, color
''mediterrani'', tipus ''Terana six'' de Breinco, agafat
amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de
formigó, compactació del paviment i rejuntat amb
sorra fina i cp, en sec

46,57805

Rend.: 1,000

h

Manobre especialista

37,31

Preu EURO

Parcial

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

=

8,47000

=

7,59660

A0140000

h

Manobre

0,440

/R x 19,25000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,330

/R x 23,02000

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,020

9,48262

1,50 %

0,27949

3,40 %

28,39461
0,96542

€

Import

16,46500

16,46500

46,58

Preu EURO

Parcial

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,880

/R x 23,02000

=

20,25760

A0140000

h

Manobre

0,285

/R x 19,25000

=

5,48625

Subtotal:

25,74385

B9F1X005

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 6 cm de gruix, tipus ''Terana Six'' de Breinco,
color ''mediterrani''

1,020

0,010

x 1,11000

=

0,01110

0,17220
0,17220

x 15,56000

=

Subtotal:
D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030

0,17220

15,87120

15,87120

x 110,94651

=

Subtotal:

15,87120

3,32840

19,19960

19,19960

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24698

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

36,08378
1,22685

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

=

Subtotal:

Import

25,74385

/R x 8,61000

Materials

29,36002

Rend.: 1,000

Unitats

Aigua

18,91646

1,50 %

Ma d'obra

m3

18,91646

DESPESES AUXILIARS

Unitats

2,46248

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B0111000

4,09353

Ma d'obra

C133A0K0

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

14,82293

Maquinària

DESPESES AUXILIARS

F9F15202

=

Subtotal:

Subtotal:

P-434

x 81,22080

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,02014

x 78,17400

14,82293

Subtotal:

Materials
B0512401

0,0504

€

Ma d'obra

D0701461

Pàg.: 164

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-433

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

37,31062
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

P-436

F9F1X004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 166

PARTIDES D'OBRA

m2

Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus
''Terana six'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a
truc de maceta, sobre base de formigó, compactació
del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

Rend.: 1,000

Unitats

29,17

Preu EURO

Parcial

€

Import

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08931

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

23,00400
0,78214

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,78614

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,175

/R x 19,25000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,095

/R x 23,02000

=

2,18690

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

=

Subtotal:

P-438

3,36875

5,95405

F9F1X006

m2

5,95405

Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb relleu
tàctil direccional o de tacs, tipus ''Terana Six'' de
Breinco, color ''mediterrani'', sobre llit d'ull de perdiu
de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat

Unitats

Maquinària
C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,020

/R x 8,61000

=

Subtotal:

0,17220
0,17220

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,046

x 19,94000

=

0,91724

B9F1X002

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, tipus ''Terana six'' de Breinco
''color mediterrani''

1,020

x 20,66000

=

21,07320

0,17220

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

21,99044

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, tipus
''Terana Six'' de Breinco, color ''mediterrani'', sobre llit
d'ull de perdiu de 3 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat

h

Manobre

0,175

/R x 19,25000

=

3,36875

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,095

/R x 23,02000

=

2,18690

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

Subtotal:
h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,020

/R x 8,61000

21,99044

=

Subtotal:

0,17220
0,17220

m2

x 18,79000

=

19,16580

3,40 %

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 1,020
cm i 6 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional o de
tacs tipus ''Terana Six'' de Breinco, color ''mediterrani''

29,16500

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

x 19,94000

=

0,91724

23,79

0,17220

Materials
B9F1X006

Parcial

5,95405

Maquinària

28,20600
0,95900

Preu EURO

€

Import

5,95405

0,08931

Rend.: 1,000

Unitats

Parcial

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9F1X005

Preu EURO

A0140000

C133A0K0
Subtotal:

27,19

Ma d'obra

Materials

P-437

Rend.: 1,000

0,046

Subtotal:

€

Import

20,08304

20,08304

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08931

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

26,29860
0,89415

COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,19275

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,095

/R x 23,02000

=

A0140000

h

Manobre

0,175

/R x 19,25000

=

3,36875

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

Subtotal:

P-439

2,18690

5,95405

F9F1X008

m2

5,95405

Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb relleu
tàctil direccional o de tacs, color ''mediterrani'', tipus
''Terana six'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a
truc de maceta, sobre base de formigó, compactació
del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

Rend.: 1,000

Unitats

Maquinària
C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,020

/R x 8,61000

=

Subtotal:

A0150000

0,17220

Materials
B9F1X005

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 6 cm de gruix, tipus ''Terana Six'' de Breinco,
color ''mediterrani''

1,020

x 15,56000

=

15,87120

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,046

x 19,94000

=

0,91724

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,17220
0,17220

40,46

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

=

7,59660

=

8,47000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,330

/R x 23,02000

A0140000

h

Manobre

0,440

/R x 19,25000
Subtotal:

16,46500

16,46500

Maquinària
Subtotal:

16,78844

C133A0K0

h

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,020

16,78844

/R x 8,61000

=

Subtotal:

0,17220
0,17220

Materials
B9F1X006

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 6 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional o de

1,020

x 18,79000

=

19,16580

0,17220
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

P-442
Subtotal:

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030

19,16580

x 110,94651

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

22,49420

F9F1X009

m2

Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, amb acabat
superior blanc reflectant, tipus ''Reolux'' de Breinco,
agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre
base de formigó, compactació del paviment i rejuntat
amb sorra fina i cp, en sec

h

Oficial 1a d'obra pública

0,330

/R x 23,02000

=

7,59660

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

A0140000

h

Manobre

0,440

/R x 19,25000

=

8,47000

Subtotal:

16,46500

0,850

/R x 23,02000

=

19,56700

A0140000

h

Manobre

0,650

/R x 19,25000

=

12,51250

Subtotal:

Picó vibrant amb placa de 60 cm

0,020

/R x 8,61000

=

Subtotal:

B9F1X022

m2

m3

Peça de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i
10 cm de gruix, tipus ''zehn'' de Breinco, color
''mediterrani''

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, amb acabat superior blanc
reflectant, tipus ''Reolux'' de Breinco

1,020

x 28,30000

=

Subtotal:

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

x 28,00000

=

0,0504

x 81,22080

=

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030

x 110,94651

F9F5X002

m2

0,17220

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9F1X010

M2

3,40 %

32,65353

1,50 %

0,48119

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

65,21422
2,21728

Rigola canal de peces de formigó de forma
rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus
''zehn'' de Breinco, color ''mediterrani'', col·locada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

67,43151

Rend.: 1,000

Unitats

73,23

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

28,86600

A0140000

h

Manobre

0,650

/R x 19,25000

=

12,51250

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,850

/R x 23,02000

=

19,56700
32,07950

32,07950

Materials

3,32840

32,19440

28,56000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B9F1X021

Subtotal:

P-441

=

32,07950

4,09353

32,65353

Subtotal:
D070A4D1

Import

28,56000

28,56000

Subtotal:

16,46500

28,86600

28,86600

1,020

Import

Materials
B9F1X109

32,07950

Subtotal:

0,17220
0,17220

€

Materials

P-443
h

Parcial

Oficial 1a d'obra pública

€

Maquinària
C133A0K0

Preu EURO

h

Ma d'obra
A012N000

67,43

A012N000

D0701641

Parcial

Rend.: 1,000

22,49420

50,49

Preu EURO

Peça de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i
10 cm de gruix, tipus ''zehn'' de Breinco, color
''mediterrani'', col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Unitats

40,46187

Rend.: 1,000

Unitats

m2

Ma d'obra

39,13140
1,33047

3,40 %

F9F5X001

19,16580

3,32840

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-440

Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

tacs tipus ''Terana Six'' de Breinco, color ''mediterrani''

D070A4D1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Rigola canal de peces de formigó de forma
rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus
''zehn'' de Breinco, color ''mediterrani''

1,020

32,19440
48,83160
1,66027
50,49187

€
Paviment de llosa calada de formigó de forma
Rend.: 1,000
18,27
rectangular de 40x40 cm i 12 cm de gruix, tipus ''llosa
illa'' de Breinco, sobre llit de sorra i terra vegetal amb
rebliment de junts amb terra vegetal i compactació del
paviment acabat
_____________________________________________________________________________________________________________

x 33,50000

=

Subtotal:
D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0504

x 81,22080

Subtotal:

34,17000

34,17000
=

34,17000

4,09353

38,26353

38,26353
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

F9F5X008

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,48119

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

70,82422
2,40802

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
60x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10,
a truc de maceta, sobre base de formigó,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec

D070A4D1

m3

73,23225

Rend.: 1,000

Unitats

Subtotal:

33,24

Preu EURO

Parcial

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030

21,05280

x 110,94651

€

=

Subtotal:

Import

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

A0140000

h

Manobre

0,380

/R x 19,25000

=

7,31500

Subtotal:

12,31740

P-446

F9F5X010

m2

12,31740

Materials
B9F1X004

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i
5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color ''mediterrani'', de
Breinco

1,020

x 16,00000

=

24,38120

Subtotal:
D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030

16,32000

x 110,94651

=

1,50 %

0,18476

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

36,88336
1,25403

Rend.: 1,000

42,74

Preu EURO

Parcial

16,32000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

A0140000

h

Manobre

0,380

/R x 19,25000

=

7,31500

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

Subtotal:
B9F1X010

19,64840

19,64840

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18476

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

32,15056
1,09312

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10,
a truc de maceta, sobre base de formigó,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec

12,31740

38,14

Preu EURO

Parcial

Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i
7 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional, tipus
''Vulcano'' color ''mediterrani'', de Breinco

1,020

x 25,00000

=

Subtotal:
D070A4D1

m3

33,24368

Rend.: 1,000

Unitats

m2

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030

=

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

A0140000

h

Manobre

0,380

/R x 19,25000

=

7,31500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

Subtotal:

Subtotal:

Import

12,31740

P-447

F9F5X011

m2

12,31740

Materials
Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i
7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color ''mediterrani'', de
Breinco

12,31740

1,020

x 20,64000

=

21,05280

28,82840
1,50 %

0,18476

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

41,33056
1,40524

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
40x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10,
a truc de maceta, sobre base de formigó,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec

42,73580

Rend.: 1,000

Unitats
h

Manobre especialista

28,82840

DESPESES AUXILIARS

31,13

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0150000

25,50000

3,32840

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A0150000

m2

Import

25,50000

25,50000

x 110,94651

€

Ma d'obra

B9F1X009

€

Ma d'obra

3,32840

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
60x40 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil
direccional, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de
Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de
maceta, sobre base de formigó, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

38,13740

Materials

Subtotal:

F9F5X009

24,38120

DESPESES AUXILIARS

Unitats

16,32000

21,05280

3,32840

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-445

Pàg.: 170

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-444

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

A0140000

h

Manobre

0,380

/R x 19,25000

=

7,31500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

Subtotal:

12,31740

P-449

F9F5X013

m2

12,31740

Materials
B9F1X011

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i
5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color ''mediterrani'', de
Breinco

1,020

x 14,00000

=

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

14,28000

0,030

x 110,94651

=

14,28000

h

Manobre especialista

/R x 19,92000

=

0,39840

=

7,31500

=

4,60400

A0140000

h

Manobre

0,380

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000
Subtotal:

17,60840

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
40x40 cm i 5 cm de gruix, relleu tàctil direccional,
tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco,
agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre
base de formigó, compactació del paviment i rejuntat
amb sorra fina i cp, en sec

m2

17,60840

1,50 %

0,18476

3,40 %

30,11056
1,02376

33,71

1,020

x 18,36000

D070A4D1

m3

€

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030

Preu EURO

Parcial

h

Manobre

0,380

/R x 19,25000

=

7,31500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

Subtotal:

Import

12,31740

P-450

F9F5X014

m2

12,31740

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
20x40 cm i 7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10,
a truc de maceta, sobre base de formigó,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec

Import

12,31740

1,020

x 16,62000

=

Subtotal:
0,030

16,95240

16,95240

x 110,94651

=

16,95240

35,54168
37,95

Preu EURO

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

A0140000

h

Manobre

0,380

/R x 19,25000

=

7,31500

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840
12,31740

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,40 %

€

Import

12,31740

Materials
m2

20,28080

Peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i
7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color ''mediterrani'', de
Breinco

1,020

x 20,64000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

22,05560
34,37300
1,16868

3,40 %

Subtotal:

3,32840

20,28080

22,05560

Ma d'obra

B9F1X014
Subtotal:

18,72720

3,32840

Rend.: 1,000

Unitats

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

m3

€

18,72720

18,72720

x 110,94651

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

A0140000

D070A4D1

=

Subtotal:

Unitats

Peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i
5 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional, tipus
''Vulcano'' color ''mediterrani'', de Breinco

12,31740

Subtotal:

31,13432

Rend.: 1,000

Peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i
5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color ''mediterrani'', de
Breinco

Ma d'obra

m2

Parcial

0,020

3,32840

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B9F1X012

Preu EURO

/R x 19,25000

B9F1X013

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

35,54

Materials

DESPESES AUXILIARS

F9F5X012

Rend.: 1,000

Unitats
A0150000

14,28000

Subtotal:

P-448

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
20x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10,
a truc de maceta, sobre base de formigó,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec

Ma d'obra
Subtotal:

D070A4D1

Pàg.: 172

32,59820
1,10834
33,70654

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030

x 110,94651

Subtotal:

21,05280

21,05280
=

21,05280

3,32840

24,38120

24,38120
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

D070A4D1
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F9F5X015

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
20x20 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil
direccional, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de
Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de
maceta, sobre base de formigó, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

m3

36,69860
1,24775

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-451

Rend.: 1,000

48,64

Preu EURO

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

h

Manobre

0,380

/R x 19,25000

=

7,31500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

Subtotal:

12,31740

1,020

x 30,78000

=

Subtotal:

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,030

Import

P-453

F9F5X017

=

m2

12,31740

31,39560

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de
20x20 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil de tacs,
tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco,
agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre
base de formigó, compactació del paviment i rejuntat
amb sorra fina i cp, en sec

34,72400

Rend.: 1,000

73,23

Preu EURO

Parcial

h

Manobre

0,650

/R x 19,25000

=

12,51250

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,850

/R x 23,02000

=

19,56700

B9F1X021

m2

Rigola canal de peces de formigó de forma
rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus
''zehn'' de Breinco, color ''mediterrani''

1,020

D0701641

34,72400

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0504

32,07950

x 33,50000

=

€

Import

32,07950

48,64

x 81,22080

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 19,92000

=

0,39840

h

Manobre

0,380

/R x 19,25000

=

7,31500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

Subtotal:

12,31740

Import

12,31740

Materials
1,020

x 30,78000

Subtotal:

=

31,39560

31,39560

=

34,17000

4,09353

38,26353

38,26353

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,48119

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

70,82422
2,40802

€

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu EURO

34,17000

34,17000

Subtotal:

48,64081

A0140000

Peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i
7 cm de gruix, amb relleu tàctil de tacs, tipus
''Vulcano'' color ''mediterrani'', de Breinco

de formigó de forma
i 12 cm de gruix, tipus
similar, col·locada amb
elaborat a l'obra amb

A0140000

47,04140
1,59941

3,40 %

Rend.: 1,000

Unitats

m2

Rigola canal de peces
rectangular de 30x60 cm
´´Cuneta C-15´´de Ica, o
morter de ciment 1:6,
formigonera de 165 l

48,64081

Subtotal:

Ma d'obra

B9F1X016

47,04140
1,59941

3,40 %

Unitats

3,32840

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

34,72400

Ma d'obra

31,39560

31,39560

x 110,94651

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

F9F5X016

34,72400

Subtotal:

Subtotal:

P-452

3,32840

Materials
Subtotal:

m3

=

€

Materials

D070A4D1

x 110,94651

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A0140000

Peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i
7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' color ''mediterrani'', de
Breinco

0,030

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

m2

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

37,94635

Ma d'obra

B9F1X015

Pàg.: 174

31,39560

P-454

F9GX001

m2

73,23225

€
Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de
Rend.: 1,000
52,80
formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia ´´LAFARGE´´ o
equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a
central, acabat color ocre, amb una resistència a
flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compresió
de 15 N/mm² i una capacitat drenant de 500
l/(m²·min), amb un 20% de forats i resistencia al
lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633,
relliscositat classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix,
armat amb malla de poliestiré termosoldada de 4x4
cm, acabat reglejat, sobre base de grava de 8 cm de
gruix. Inclós encofrat per a formació de forat pel tronc
de l'arbre de D35 cm.
_____________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

P-455

F9G1X001

Pàg.: 176

PARTIDES D'OBRA

€
Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de
Rend.: 1,000
47,95
formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia ´´LAFARGE´´ o
equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a
central, acabat color gris, amb una resistència a
flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compresió
de 15 N/mm² i una capacitat drenant de 500
l/(m²·min), amb un 20% de forats i resistencia al
lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633,
relliscositat classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix,
armat amb malla de poliestiré termosoldada de 4x4
cm, acabat reglejat, sobre base de grava de 8 cm de
gruix. Inclós encofrat per a formació de forat pel tronc
de l'arbre de D35 cm.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-456

F9GX002

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

m3

Paviment
de
formigó
amb
fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre
20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E de
consistència fluida, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual.

Rend.: 1,000

148,35

Unitats
h

Manobre

0,520

/R x 19,25000

=

10,01000

A0150000

h

Manobre especialista

0,180

/R x 19,92000

=

3,58560

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,190

/R x 23,02000

=

4,37380

Subtotal:

Parcial

C2005000
C1505120

h
h

Regle vibratori
Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

h

Manobre

0,520

/R x 19,25000

=

10,01000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,170

/R x 23,02000

=

3,91340

A0150000

h

Manobre especialista

0,160

/R x 19,92000

=

3,18720

Subtotal:

17,11060

Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

0,160

/R x 25,31000

=

4,04960

C2005000

h

Regle vibratori

0,133

/R x 4,86000

=

0,64638

Subtotal:

/R x 4,86000

=

0,64638

0,160

/R x 25,31000

=

4,04960

Subtotal:
t
m3

Pigment inorgànic per a formigó, color groc-ocre
Formigó HA-30/B/20/I+F de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+F

x 2.450,00000 =

80,85000

1,050

x 84,24000

88,45200

m3

Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+E

1,050

=

1,50 %

0,26954

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

192,23692
6,53606

F9G2X001

m3

F9GZX001

m

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8
mm d'amplària i de 4 cm de fondària, amb mitjans
mecànics

Rend.: 1,000

Unitats
A0150000

4,69598

12,75

Preu EURO

Parcial

h

Manobre especialista

0,400

/R x 19,92000

=

Subtotal:

Import

7,96800
7,96800

7,96800

h

Màquina tallajunts

0,400

/R x 10,61000

=

4,24400
4,24400

4,24400

121,41150

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11952

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

12,33152
0,41927

1,50 %

0,25666

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

143,47474
4,87814

Rend.: 1,000

€

Maquinària

DESPESES AUXILIARS

Paviment
de
formigó
amb
fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre
20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als
extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E de
consistència fluida, escampat amb transport interior
mecànic, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual afegint 4 kg/m2 de pigment inorgànic per a
formigó de color groc-ocre.

198,77298

Ma d'obra

121,41150

121,41150

169,30200

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-457

169,30200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

C170H000

Subtotal:

4,69598

17,11060

4,69598

x 115,63000

=

Subtotal:

Materials
B06QC76A

4,69598

0,033

Import

P-458
h

17,96940

Materials

Maquinària
C1505120

17,96940

0,133

€

Ma d'obra
A0140000

Import

Maquinària

B065E45B

Preu EURO

Parcial

A0140000

B9GZX001

Unitats

Preu EURO

Ma d'obra

148,35288
198,77

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-459

F9H11151

t

€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 11 surf B50/70 D (D-8), amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític, estesa i compactada

12,75079

Rend.: 1,070

Unitats

58,93

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,086

/R x 19,25000

=

1,54720

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019

/R x 23,02000

=

0,40877

Subtotal:

1,95597

1,95597
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

Maquinària

Unitats
C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012
pneumàtic

/R x 60,52000

=

0,67873

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010

/R x 53,99000

=

0,50458

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012

/R x 66,20000

=

0,74243

Subtotal:

1,92574

1,92574

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11
surf B50/70 D (D-8), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
rodadura i granulat granític

1,000

x 53,08000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-460

F9H11AE2

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin BC50/70 D (D-20), amb betum
millorat amb cautxú, de granulometria densa i
granulat calcari, per a capa de recrescuda i
regularització sobre paviment asfàltic existent, estesa
i compactada.

A0140000

h

Manobre

0,086

/R x 19,25000

=

1,65550

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019

/R x 23,02000

=

0,43738

C170D0A0

h

0,02934

3,40 %

56,99105
1,93770

/R x 60,52000

=

0,72624

C1709B00

h

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010

/R x 53,99000

=

0,53990

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,012

/R x 66,20000

=

0,79440

Subtotal:

58,06

B9H11J32

t

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
base B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base
i granulat calcari

1,000

x 48,99000

Preu EURO

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,019

/R x 23,02000

=

0,43738

A0140000

h

Manobre

0,086

/R x 19,25000

=

1,65550

Subtotal:

48,99000

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

0,010

/R x 53,99000

=

0,53990

C170D0A0

h

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012
pneumàtic

/R x 60,52000

=

0,72624

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

/R x 66,20000

=

0,79440

0,012

Subtotal:

F9J12X40

1,50 %

0,03139

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

53,17481
1,80794

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
ECI, amb dotació 1 kg/m2

2,09288

A0150000

Subtotal:

h

Manobre especialista

0,003

/R x 19,92000

C1702D00

Parcial
=

€
Import

0,05976
0,05976

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,003

/R x 28,42000

=

Subtotal:
2,06054

0,05976

kg

Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI

51,97000

1,50 %

0,03139

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

56,15481
1,90926

0,08526
0,08526

0,08526

Materials
1,000

x 0,45000

=

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

h

51,97000

51,97000

Preu EURO

Subtotal:

B0552B00
=

0,62

Maquinària

2,06054

x 51,97000

54,98276

Rend.: 1,000
Unitats

Materials
1,000

48,99000

Ma d'obra

2,09288

h

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
BC50/70 D (D-20), amb betum millorat amb cautxú,
de granulometria densa per a capa intermèdia i
granulat calcari

48,99000

DESPESES AUXILIARS

Maquinària
C1709B00

2,06054

Import
P-462

t

=

Subtotal:

€

Ma d'obra

B9H11AE2

2,06054

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

2,09288

Materials

58,92875

Rend.: 1,000

2,09288

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012
pneumàtic

53,08000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Maquinària

53,08000

53,08000

Parcial

Subtotal:

Materials
B9H11151

Preu EURO

Ma d'obra

0,45000
0,45000

0,45000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00090

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

0,59592
0,02026

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-463

F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica
EAR0, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000
Unitats

58,06408

0,61618
0,42

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
P-461

F9H11J32

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 base B35/50 G (G-20), amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a
capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000

54,98

€

A0150000

h

Manobre especialista

0,003

/R x 19,92000
Subtotal:

=

0,05976
0,05976

0,05976
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 180

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1702D00

h

Camió cisterna per a reg asfàltic

0,003

/R x 28,42000

=

Subtotal:

Subtotal:

0,08526
0,08526

0,08526

D070A4D1

m3

Materials
B0551110

kg

Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR0

1,000

x 0,26000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,26000
0,26000

F9Q2X001

m2

Subministrament i col·locació de paviment de fusta de
pi tractat a l'autoclau, amb classe de risc IV, format
per rastrells de 4,5x4,5 cm a una distància de 45 cm
entre eixos i amb un paviment d'acabat de taulons de
9,5x 4,5 cm

1,50 %

0,00090

3,40 %

0,40592
0,01380

Rend.: 1,000

x 110,94651

61,78

=

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

11,38096

A013A000

h

Ajudant fuster

0,900

/R x 20,60000

=

18,54000

h

Oficial 1a fuster

0,900

/R x 23,41000

=

21,06900

Subtotal:

39,60900

11,38096

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,015

% s 14,20000

=

Subtotal:

0,00213
0,00213

0,00213

0,41972

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21348

€

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

25,82882
0,87818

Import

P-466

F9V2X002

m

Ma d'obra
A012A000

10,04960

1,33136

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció
rectangular, de mides 120 cm de llargària i 35x15 cm
de petja i contrapetja, amb aresta vista bisellada,
tipus ''Supersteep'' de Breinco, color gris o ''ceniza'',
col·locat sobre base de formigó, agafat amb morter
1:2:10 elaborat a obra,

26,70700

Rend.: 1,000

Unitats

39,60900

31,23

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
B0A616J0

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer
inoxidable

8,000

x 0,58000

=

4,64000

B0K3C531

m

Tub d'acer galvanitzat de 45x45 mm

2,613

x 1,30000

=

3,39690

BRB5X003

m

Tauló de fusta de pi roig de 9,5x4,5 cm i fins a 2,5 m
de llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

11,000

x 1,10000

=

12,10000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

20,13690

m

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció
trapezoïdal, de mides 40 cm de llargària i 36x15 cm
de petja i contrapetja, de color gris o ''ceniza'',
col·locat sobre base de formigó, agafat amb morter
1:2:10 elaborat a obra, tipus ''P-51'' de Breinco

/R x 19,25000

=

5,02425

0,523

/R x 23,02000

=

12,03946

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

A0140000

h

Manobre

0,261

/R x 19,25000

=

5,02425

Subtotal:

14,23225

Materials
1,6666

m

20,13690

26,71

A0122000

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció
trapezoïdal, de mides 40 cm de llargària i 36x15 cm
de petja i contrapetja, tipus ''p15'' de Breinco, gris o
de color

0,261

Oficial 1a paleta

17,06371

17,06371

Materials
Esglao de peça de formigó prefabricada, de secció
rectangular, de mides 60 o 120 cm de llargària i
35x15 cm de petja i contrapetja, amb aresta vista
bisellada, tipus ''Supersteep'' de Breinco, color gris o
''ceniza''

0,8333

x 12,26000

=

Subtotal:

x 6,03000

=

10,04960

D070A4D1

€

Import

Ma d'obra

m

Manobre

h

10,21626

10,21626

10,21626

61,77726

Rend.: 1,000

Unitats

B9B2X002

h

A0122000

59,74590
2,03136

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F9V2X001

A0140000

B9V2X001
Subtotal:

P-465

0,012

0,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-464

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

10,04960

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,024

x 110,94651

=

Subtotal:

12,87898

12,87898

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

0,015

% s 17,06667

=

Subtotal:
14,23225

2,66272

0,00256
0,00256

0,00256

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25596

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

30,20121
1,02684

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,22805
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 181

PARTIDES D'OBRA

P-467

F9V2X003

m

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció
trapezoïdal, de mides 40 cm de llargària i 36x15 cm
de petja i contrapetja, de color ''mediterrani'', col·locat
sobre base de formigó, agafat amb morter 1:2:10
elaborat a obra, tipus ''P-51'' de Breinco

Rend.: 1,000

Unitats

26,71

Preu EURO

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

A0140000

h

Manobre

0,261

/R x 19,25000

=

5,02425

Subtotal:

€

Import

14,23225

14,23225

Materials
m

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció
trapezoïdal, de mides 40 cm de llargària i 36x15 cm
de petja i contrapetja, tipus ''p15'' de Breinco, gris o
de color

1,6666

x 6,03000

=

Subtotal:
D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,012

10,04960

10,04960

x 110,94651

=

10,04960

1,33136

P-470

FB12X002

m

€
Barana d'acer 'corten', tipus B, recta o inclinada, amb
Rend.: 1,000
79,56
muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm,
amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm
ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de
980 mm d'alçària total, inclosos accessoris de
muntatge, subministrada amb una capa d'imprimació.
Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element
complert segons detalls, inclosos accessoris de
muntatge. (baranes 12, 17, 32, 37.1 i 37.2)
_____________________________________________________________________________________________________________
P-471

FB12X003

m

P-472

FBA1G110

m

€
Barana d'acer, tipus B, recta o inclinada, amb
Rend.: 1,000
79,80
muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm,
amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm
ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de
980 mm d'alçària total, subministrada amb una capa
d'imprimació i acabada amb dues capes de pintura
metalitzada. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox.
Element complert segons detalls, inclosos accessoris
de muntatge.(baranes 1, 2, 3 i 39)
_____________________________________________________________________________________________________________

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

11,38096

0,015

% s 14,20000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-468

11,38096

0,00213
0,00213

0,00213

1,50 %

0,21348

3,40 %

25,82882
0,87818
26,70700

€
Tanca mentàl·lica per a zona de jocs infantils, de 60
Rend.: 1,000
82,20
cm d'alçada sobre rasant, formada per tubs d'acer de
D42mm i gruix 2mm, corbats, amb radi de corbatura
de 30 cm, col·locats encastats en fonamentació de
formigó i cargolats a platina contínua amb espiga,
volandes i femelles. Tractament de superfícies d'acer
a base de fosfatació tricatònica, cataforesis i pintura
en pols tipus POWERCRON 6200HE o equivalent. La
protecció de l'estructura d'acer davant la corrosió ha
de complir la ISO 12944:1998, categories C2, C3, C4,
C5-I i C5-M. Inclosos tots els ferratges auxiliars per
l'alineació, col·locació del conjunt de ´´U´´ invertida
formant tanca contínua i dau de formigó.
Subministrament i muntatge de l'element complert,
segons detalls.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-469

FB1X004

FB12X001

Rend.: 1,000

Unitats
Subtotal:

%

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Preu EURO

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

0,007

/R x 23,02000

=

0,16114

A0140000

h

Manobre

0,004

/R x 19,25000

=

0,07700

Subtotal:

€

Import

0,23814

0,23814

Maquinària
C1B02A00

h

Màquina per a pintar bandes de vial autopropulsada

0,004

/R x 38,40000

=

Subtotal:

0,15360
0,15360

0,15360

Materials

m

€
Barana d'acer 'corten', tipus C, recta o inclinada, amb
Rend.: 1,000
85,68
muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm,
amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D 12 mm,
ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de
1.171 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre moduls
d'acer inox. Element complert segons detalls,
inclosos accessoris de muntatge. (baranes 30 i 31)
_____________________________________________________________________________________________________________

0,91

Ma d'obra

Altres
A%AUX001

Pàg.: 182

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

B9B2X002

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

0,0255

x 3,77000

=

0,09614

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

0,050

x 7,78000

=

0,38900

Subtotal:

0,48514

0,48514

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00357

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

0,88045
0,02994

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-473

FBA22411

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

0,91039

Rend.: 1,000

Unitats

2,81

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

m

A0140000

h

Manobre

0,008

/R x 19,25000

=

0,15400

A0121000

h

Oficial 1a

0,017

/R x 23,02000

=

0,39134

Subtotal:

0,54534

Maquinària
C1B02B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,008

/R x 29,37000

=

0,23496

0,54534
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 183

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,23496

0,23496

Subtotal:

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

0,1999

x 7,78000

=

1,55522

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

0,100

x 3,77000

=

0,37700

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

BBM11102

1,93222

FBA22511

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua
de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

6,62490

Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat

1,000

x 54,59000

=

Subtotal:

54,59000
54,59000

54,59000

1,50 %

0,00818

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11276

3,40 %

2,72070
0,09250

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

68,84506
2,34073

2,81320

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats

u

1,93222

COST EXECUCIÓ MATERIAL
2,19

Preu EURO

Parcial

€

P-477

FBB11241

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

71,18579

Rend.: 1,000

Unitats

Import

38,49

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0121000
A0140000

h
h

Oficial 1a

0,014

Manobre

/R x 23,02000

0,007

/R x 19,25000

=
=

Subtotal:

0,32228

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,170

/R x 23,78000

=

4,04260

0,13475

A013M000

h

Ajudant muntador

0,170

/R x 20,44000

=

3,47480

0,45703

Subtotal:

0,45703

7,51740

7,51740

Maquinària

Maquinària
C1B02B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,007

/R x 29,37000

=

C1504R00

0,20559
0,20559

0,20559

BBM12502
BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

0,1499

x 7,78000

=

1,16622

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

0,0755

x 3,77000

=

0,28464

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,45086

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada mecànicament

71,19

Preu EURO

Parcial

h

Ajudant muntador

0,170

/R x 20,44000

=

3,47480

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,170

/R x 23,78000

=

4,04260

Subtotal:

7,51740

0,170

/R x 38,97000

=

6,62490

6,62490

Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat

1,000

x 22,97000

=

22,97000
22,97000

22,97000

0,00686

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

37,22506
1,26565

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-478

FBB12351

u

Rend.: 1,000

Unitats

€

Import

Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

38,49071
62,92

Preu EURO

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,170

/R x 20,44000

=

3,47480

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,170

/R x 23,78000

=

4,04260

Import

Subtotal:

7,51740

7,51740

Maquinària
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,170

/R x 38,97000

=

Subtotal:
7,51740

€

Ma d'obra

6,62490
6,62490

6,62490

Materials
BBM13601

Maquinària

6,62490

0,11276

Ma d'obra
A013M000

6,62490

1,50 %

2,19243

Rend.: 1,000

Unitats

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

=

DESPESES AUXILIARS

u

h

/R x 38,97000

1,45086

€
Pintat sobre paviment de senyals indicadores, lletres,
Rend.: 1,000
13,10
etc. amb pintura reflectora, microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
_____________________________________________________________________________________________________________

C1504R00

u

2,12034
0,07209

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

0,170

Subtotal:

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

FBB11111

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

Materials

Materials

FBA3X001

h

Subtotal:
Subtotal:

P-476

6,62490

Materials

Subtotal:

P-475

Pàg.: 184

PARTIDES D'OBRA

Materials

P-474

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no
reflectora

1,000

x 46,60000
Subtotal:

=

46,60000
46,60000

46,60000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 185

PARTIDES D'OBRA

FBB21201

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11276

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09081

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

60,85506
2,06907

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

41,69952
1,41778

62,92413

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de
60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament

Rend.: 1,000

79,22

€

P-482

FBBZ2320

Preu EURO

Parcial

Import

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,1785

/R x 23,78000

=

4,24473

A013M000

h

Ajudant muntador

0,1785

/R x 20,44000

=

3,64854

Subtotal:

Rend.: 1,000

/R x 38,97000

=

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,050

/R x 23,02000

=

1,15100

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 19,25000

=

1,92500

7,89327

m

6,95615
6,95615

€
Import

3,07600

3,07600

Materials
BBMZ1A20

0,1785

20,73

Subtotal:

7,89327

Maquinària
Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2
mm, col·locat a terra formigonat

43,11730

Ma d'obra

Ma d'obra

h

m

Unitats
Unitats

C1504R00

Pàg.: 186

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-479

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per
a senyalització vertical

1,000

x 14,78000

6,95615

=

Subtotal:

14,78000
14,78000

14,78000

Materials
BBM1AHA2

u

Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat

1,000

x 61,65000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

61,65000
61,65000

0,11840

3,40 %

76,61782
2,60501

FBB32420

u

u

Placa complementària amb pintura no reflectora de
30x15 cm, fixada al senyal

Rend.: 1,000
Unitats

43,12

Preu EURO

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,1369

/R x 23,78000

=

3,25548

A013M000

h

Ajudant muntador

0,1369

/R x 20,44000

=

2,79824

Subtotal:

6,05372

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,1369

/R x 38,97000

=

Subtotal:

P-483

FD5HX001

m

€
Import

u

Placa complementària, de 30x15 cm amb pintura no
reflectora

1,000

x 30,22000
Subtotal:

=

16,92700

16,92700

1,50 %

0,04614

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

20,04914
0,68167

Canal de polipropilè amb reixa de fosa d'amplària
interior 140 mm, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe D260, tipus CPRF 110, de FDB,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix,
amb dispositiu sifònic

20,73081

Rend.: 1,000

Unitats
6,05372

46,38

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 19,25000

=

7,70000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,250

/R x 23,02000

=

5,75500

Subtotal:
5,33499

30,22000

13,45500

Materials
BD5HX001

m

Canal de polipropilè amb reixa de fosa d'amplària
interior 140 mm, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe D260, tipus RPRF 110, de FDB,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal

1,050

x 21,60000

=

22,68000

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132

x 64,56000

=

8,52192

30,22000
30,22000

2,14700

€

Import

Ma d'obra

Materials
BBM1EB11

=

DESPESES AUXILIARS

5,33499
5,33499

x 73,02708

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
h

0,0294

Subtotal:

Ma d'obra

C1504R00

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
250 l

79,22282

€
Subministrament i muntatge d'element de
Rend.: 1,000
175,73
senyalització tipus Atril Corten Alto, de la casa Happy
Ludic (ref. SE006), segons detalls de plànol.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-481

FBB2X001

m3

61,65000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-480

D060M022

13,45500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 187

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

31,20192

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora,
d'amplària interior de 200 mm, tipus RC-20, classe D
250, col·locada sobre base de formigó, amb dispositiu
sifònic

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26466

0,20183

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

124,91146
4,24699

44,85875
1,52520

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

31,20192

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

FD5HX002

46,38394

Rend.: 1,000

Unitats

94,01

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,340

/R x 23,02000

=

7,82680

A0140000

h

Manobre

0,510

/R x 19,25000

=

9,81750

Subtotal:

17,64430

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-486

FD5JX001

u

P-487

FD5JX002

u

129,15845

€
Caixa per a embornal de 40x25x70 cm, amb parets
Rend.: 1,000
61,20
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o d'obra
de fàbrica (apta per a reixa 'Zar' FDB), sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, amb dispositiu
sifònic
_____________________________________________________________________________________________________________
Caixa per a embornal de 70x25x75 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó, HM-20/P/20/I, o d'obra
de fàbrica, (per a reixa 'Delta' 80 FDB), sobre solera
de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, amb dispositiu
sifònic

Rend.: 1,000

Unitats

17,64430

98,03

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
B064300C

BD5HX002

m3

m

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,1551

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora,
d'amplària interior de 200 mm, tipus RC 20, classe D
250

1,050

x 64,56000

x 60,00000

=

=

10,01326

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m

h

Oficial 1a d'obra pública

1,500

/R x 23,02000

=

34,53000

A0140000

h

Manobre

1,500

/R x 19,25000

=

28,87500

Subtotal:

63,00000

73,01326

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora,
d'amplària interior de 300 mm, tipus RC-30, classe D
400, col·locada sobre base de formigó, amb dispositiu
sifònic

0,26466

3,40 %

90,92222
3,09136

63,40500

B0DZA000

l

Desencofrant

0,560

x 2,51000

=

1,40560

B0DF6F0A

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007

x 1,20000

=

1,20840

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4312

x 64,56000

=

27,83827

Subtotal:

94,01358

Rend.: 1,000

Unitats

73,01326

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD5HX003

A012N000

63,40500

Materials
Subtotal:

P-485

Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-484

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

129,16

Preu EURO

Parcial

€

A0140000

h

Manobre

0,510

/R x 19,25000

=

9,81750

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,340

/R x 23,02000

=

7,82680

Subtotal:

17,64430

17,64430

Materials
B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,200

x 64,56000

=

12,91200

BD5HX003

m

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora,
d'amplària interior de 300 mm, tipus RC-30, classe D
400, col·locada sobre base de formigó

1,050

x 89,61000

=

94,09050

Subtotal:

107,00250

P-488

FD5JX003

u

P-489

FD5KX001

m

30,45227

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,95108

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

94,80835
3,22348

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra

30,45227

98,03183

€
Caixa per a drenatge de 30x30x60 cm de dimensions
Rend.: 1,000
74,00
exteriors, sifònica, amb fons accessible per a
decantació de terres, de parets i fons de formigó de
10 cm de gruix, o de maó calat de 14 cm de gruix,
amb bastiment d'acer galvanitzat i reixa de platina
d'acer encreuada tipus ''religa'', també galvanitzada,
col·locat a zones enjardinades o sota paviment de
fusta
_____________________________________________________________________________________________________________

107,00250

Caixa per a interceptor de 40 d'amplària per 50 cm
d'alçària promig, d'interior, amb parets de 15 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I (per a reixa tipus 'Tango' de
FDB), amb dispositiu sifònic

Rend.: 1,000

Unitats

48,81

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,700

/R x 19,25000

=

13,47500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,700

/R x 23,02000

=

16,11400

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

29,58900

29,58900

Subtotal:

Materials
B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,122

x 1,12000

=

1,25664

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,240

x 64,56000

=

15,49440

B0DZA000

l

Desencofrant

0,166

x 2,51000

=

0,41666

Subtotal:

17,16770

FD5KX002

m

17,16770

1,50 %

0,44384

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

47,20054
1,60482

Caixa per a interceptor de 35 cm d'amplada per 45
cm d'alçada mitjana, d'interior, amb parets de 15 cm
de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I (per a reixa tipus RM-40
de FDB), amb dispositiu sifònic

P-492

FD5Z8CDK

48,81

u

0,03804

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

55,37424
1,88272

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superfície d'absorció, tipus 'Tango' de FDB
col·locada sobre bastiment

57,25697

Rend.: 1,000

77,73

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,060

/R x 19,25000

=

1,15500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,060

/R x 23,02000

=

1,38120

€

Subtotal:
BD5ZX004

Preu EURO

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,700

/R x 23,02000

=

16,11400

A0140000

h

Manobre

0,700

/R x 19,25000

=

13,47500

u

Import

Subtotal:

29,58900

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superfície d'absorció, tipus 'Tango' de FDB

€

Import

2,53620

B0DZA000

l

Desencofrant

0,166

x 2,51000

=

0,41666

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,122

x 1,12000

=

1,25664

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,240

x 64,56000

=

15,49440

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

17,16770

29,58900

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x400x27
mm, classe C250, tipus RM-40 de FDB segons norma
UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment

Unitats

P-493

2,53620

3,40 %

47,20054
1,60482
48,80535
57,26

Preu EURO

Parcial

=

72,60000

72,60000

FD5ZX001

u

€

72,60000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03804

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

75,17424
2,55592

Reixa batent antirobatori per a embornal, de fosa
grisa de 740x275 mm, tipus ''Delta.80'' de FDB,
classe D-250, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

17,16770
0,44384

Rend.: 1,000

x 72,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,000

Subtotal:

Materials

u

1,50 %

Materials
Unitats

FD5Z79CK

DESPESES AUXILIARS

Unitats

Ma d'obra

P-491

52,80000

Ma d'obra

48,80535

Rend.: 1,000

52,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-490

Pàg.: 190

77,73017

Rend.: 2,161

Unitats

94,26

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,400

/R x 23,02000

=

4,26099

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 19,25000

=

3,56317

Subtotal:

7,82416

7,82416

Materials
BD5ZX001

u

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 740x275
mm, més bastiment, tipus ''Delta.80'' de FDB,classe
D-250

1,000

x 81,00000

=

Subtotal:

Import

81,00000

81,00000

81,00000

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,060

/R x 19,25000

=

1,15500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,060

/R x 23,02000

=

1,38120

Subtotal:

2,53620

Materials

D070A4D1

2,53620

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020

x 110,94651

Subtotal:
BD5ZX003

u

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x400x27
mm, classe C250, tipus RM-40 de FDB, segons
norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció

1,000

x 52,80000

=

52,80000

=

2,21893

83,21893

83,21893

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 191

PARTIDES D'OBRA

FD5ZX002

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11736

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

91,16045
3,09946

u

Bastiment i reixa de fosa grisa de 465x315 mm,
lleugerament corba, tipus ''Zar'' de FDB, col·locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a obra amb
formigonera de 165 l

94,25991

Rend.: 1,000

53,45

€

P-498

FD7J0025

m

€
Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN
Rend.: 1,000
44,70
8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
_____________________________________________________________________________________________________________
P-499

FDB17660

u

Preu EURO

Parcial

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,200

/R x 23,02000

=

4,60400

A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 19,25000

=

3,85000

Import

Subtotal:

8,45400

x 42,00000

=

Subtotal:
D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,010

x 110,94651

=

8,45400

0,250

/R x 19,25000

=

4,81250

0,250

/R x 23,02000

=

5,75500

FD5ZX003

FD5ZX004

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

10,56750

0,3171

x 64,56000

=

Subtotal:

1,10947

43,10947

43,10947

1,50 %

0,12681

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

51,69028
1,75747
53,44775

P-500

FDD1A099

Import

10,56750

20,47198

20,47198

m

20,47198

1,50 %

0,15851

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

31,19799
1,06073

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

32,25872

Rend.: 1,000

97,63

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450

/R x 23,02000

=

10,35900

A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 19,25000

=

8,66250

Subtotal:

19,02150

19,02150

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,160

/R x 42,27000

=

Subtotal:

m

€
Claveguera per a escomeses i/o embornals de
Rend.: 1,000
23,42
polietilè D 250/216, de doble capa, corrugada exterior
i llisa interior, incloses parts proporcionals de
soldadura o maneguet amb junta elàstica cada 6 m i
peça especial de connexió a claveguera general,
sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i posterior
reblert en formigó fins a 10 cm sobre la generatriu
superior, inclosa col.locació superior de malla
senyalitzadora, model ample 20 cm.
_____________________________________________________________________________________________________________

€

DESPESES AUXILIARS

Unitats

m

€
Bastiment per a reixa de 40 cm d'amplària per a
Rend.: 1,000
19,80
interceptor, de perfil L d'acer de 75x45 mm i traves de
passamà de 40 mm cada metre, col·locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
_____________________________________________________________________________________________________________
FD70P025

m3

42,00000

€
Bastiment per a reixa de 40 cm d'amplària per a
Rend.: 1,000
15,89
interceptor, de perfil L d'acer de 45x25 mm i traves de
passamà de 40 mm cada 0,75 m, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
_____________________________________________________________________________________________________________

P-497

Manobre
Oficial 1a d'obra pública

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-496

h
h

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-495

Parcial

A012N000

42,00000
42,00000

Preu EURO

A0140000

B064300C
1,000

32,26

Materials

Materials
Bastimen i reixa de fosa grisa de 465x315 mm,
lleugerament corba, tipus ''Zar'' de FDB

Rend.: 1,000
Unitats

Unitats

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i
de planta 1,2x1,2 m

Ma d'obra

Ma d'obra

BD5ZX002

Pàg.: 192

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-494

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6,76320
6,76320

6,76320

Materials
BDD1A090

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100
cm, prefabricada

1,050

x 64,31000

=

Subtotal:

m

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0076

x 108,02601

Subtotal:

67,52550
67,52550

=

67,52550

0,82100

68,34650

68,34650

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 193

PARTIDES D'OBRA

FDDZ3179

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28532

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19022

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

94,41652
3,21016

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

17,31221
0,58861

97,62668

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D 70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 2,635

Unitats

89,80

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000
A012N000

h
h

Manobre
Oficial 1a d'obra pública

0,610

/R x 19,25000

=

4,45636

0,610

/R x 23,02000

=

5,32911

Subtotal:

9,78547

9,78547

Materials
BDDZ3170

U

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D 70 cm i 165 kg de pes

1,000

x 75,23000

=

Subtotal:
D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,017

x 108,02601

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

75,23000
75,23000

=

Subtotal:

FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

75,23000

1,83644

77,06644

77,06644
86,85191
2,95296

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-502

89,80487

Rend.: 1,000

17,90

€

P-503

FDDZX002

u

P-504

FDG0X106

m

P-505

FDG0X107

m

P-506

FDG0X112

m

P-507

FDG213A7

m

Preu EURO

Parcial

Import

€
Excavació de rasa per a un circuït de baixa tensió
Rend.: 1,000
9,22
amb mitjans mecànics sobre terreny compacte, de 40
cm d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert i
compactat amb 20 cm de sorra de riu i la resta amb
terra seleccionada, inclosa la col·locació de làmina
senyalitzadora de PVC, per a línia sota voravia
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Excavació de rasa per a dos circuïts de baixa tensió
Rend.: 1,000
11,02
amb mitjans mecànics sobre terreny compacte, de 50
cm d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert i
compactat amb 20 cm de sorra de riu i la resta amb
terra seleccionada, inclosa la col·locació de làmina
senyalitzadora de PVC, per a línia sota voravia
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Excavació de rasa per a dos circuïts de mitja tensió
Rend.: 1,000
25,07
amb mitjans mecànics sobre terreny compacte, de 50
cm d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert,
amb 55 cm de formigó HM-20/P/20/IIa i la resta amb
terra seleccionada i compactada, inclosa la
col·locació de quatre tubs de polietilè de diàmetre
160, per a creuaments de calçada
_____________________________________________________________________________________________________________

h

Manobre

0,300

/R x 19,25000

=

5,77500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300

/R x 23,02000

=

6,90600

Subtotal:
Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

12,68100

1,000

x 3,71000

=

Subtotal:
D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,442

0,009

x 81,22080

=

Preu EURO

h

Oficial 1a d'obra pública

0,300

/R x 23,02000

=

4,78918

A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 19,25000

=

4,00485

12,68100

4,44099

4,44099

8,79403

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,142

x 64,56000

=

9,16752

BD755000

m

Tub de formigó de diàmetre 20 cm

1,050

x 4,41000

=

4,63050

3,71000

0,73099

€
Import

8,79403

Materials

Subtotal:

13,79802

13,79802

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13191

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

22,72396
0,77261

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

Parcial

A012N000

3,71000
3,71000

23,50

Subtotal:

Materials
u

Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de
recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

17,90082

€
Con de reducció per a pou de registre, de D 100 a D
Rend.: 1,000
54,23
60, de formigó prefabricat, amb encast superior per a
marc de tapa de fosa de diàmetre interior de 60 cm,
encast inferior encadellat i col.locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
_____________________________________________________________________________________________________________

Unitats
Unitats

BDDZV001

Pàg.: 194

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-501

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

23,49658
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

P-508

m

€
Canalització amb tub de PVC de D=80 mm i dau de
Rend.: 1,000
4,68
recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l
_____________________________________________________________________________________________________________
P-510

FDG3X001

m

h

Manobre

0,012

/R x 19,25000

=

0,23100

A0121000

h

Oficial 1a

0,012

/R x 23,02000

=

0,27624

Subtotal:
B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

BG22TK10

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 2,100
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, per a canalitzacions soterrades

m

€
Construcció de colzes de sortida de canalització
Rend.: 1,000
25,38
soterrada, amb dos conductes corbs de PVC, corbs,
de D 110, connectats a canalització recta de D 125,
mitjançant managuets reductors 125/110, recoberts
amb formigó 1:4:8, segons detall gràfic
_____________________________________________________________________________________________________________
P-512

FDG3X022

A0140000

FDG3X023

m

m

Canalització per a instal.lacions de telefonia formada
per 2 tubs de PVC de diàmetre 125 mm i de gruix 2,2
mm, disposat dins d'un prisma de sorra de 45 cm
d'amplària i 42,5 cm d'alçària, cobert amb capa de
formigó HM-20/P/20/I, de 10 cm de gruix i lamina
senyalitzadora

Rend.: 1,000

21,47

€

P-514
Preu EURO

Parcial

h

Manobre

0,160

/R x 19,25000

=

3,08000

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,160

/R x 23,02000

=

3,68320

Subtotal:

FDG5X002

m

Import

=

4,26096

x 1,88000

=

3,94800

BG21RL10

m

6,76320

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0998

Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, de 2,2 mm de gruix

2,100

x 64,56000

=

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00761

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

8,72381
0,29661

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
90 o de 80 mm de diàmetre nominal, segons els
casos, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

x 3,50000

=

Rend.: 1,000

1,500

Parcial

6,76320

h

Manobre especialista

0,083

/R x 19,92000

=

1,65336

A0140000

h

Manobre

0,010

/R x 19,25000

=

0,19250

A0121000

h

Oficial 1a

0,010

/R x 23,02000

=

0,23020

Subtotal:

6,44309
C133A0J0

7,35000

13,79309

% s 6,76333

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

=

h

BG22TL10

13,79309

m

0,10145
0,10145

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,083

€

Import

2,07606

/R x 8,17000

0,10145

3,40 %

20,75919
0,70581

=

2,07606

0,67811
0,67811

Preu EURO

9,02

Parcial

x 2,65000

€

Import

=

Subtotal:

21,46500

Rend.: 1,000

Unitats

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,020
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,10145

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de
polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Preu EURO

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

m

5,67

0,67811

Materials

Subtotal:

FDG52457

9,02042

A0150000

Altres
%

8,20896

Maquinària

Subtotal:
A%AUX001

8,20896

Ma d'obra

Materials

Ma d'obra

x 64,56000

Unitats
A0140000

m3

0,50724

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

P-513

0,066

Subtotal:

Ma d'obra

B064300C

0,50724

Materials

€
Canalització amb doble tub de PVC: corrugat de
Rend.: 1,000
9,17
D=80 mm, col·locat dins tub rígid de D 200 mm, i
reblert de rasa amb formigó HM-20/P/20/lla, des de
15 cm sota l'eix del tub fins a 15 cm sobre l'eix del tub
_____________________________________________________________________________________________________________
P-511

FDG3X002

Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

€
Canalització amb tub de formigó D 30 cm encadellat
Rend.: 1,000
10,80
col·locat sobre llit de sorra, en passos de calçada
_____________________________________________________________________________________________________________
P-509

FDG2X003

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2,70300

2,70300

2,70300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03114

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

5,48831
0,18660

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-515

FDG5X003

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de
110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert
de rasa amb terres seleccionades

5,67491

Rend.: 1,000

Unitats

4,92

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,010

/R x 23,02000

=

0,23020

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 197

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

A0150000

h

Manobre especialista

0,083

/R x 19,92000

=

1,65336

A0140000

h

Manobre

0,010

/R x 19,25000

=

0,19250

Subtotal:

A012N000

h

Picó vibrant amb placa de 30x33 cm

0,083

2,07606

/R x 8,17000

=

Subtotal:

2,07606

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa 1,050
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, per a canalitzacions soterrades

=

0,67811

m

1,97400

4,92113

Preu EURO

Parcial

/R x 20,44000

=

Import

P-519

1,020

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007

x 1,05000

=

1,05735

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132

x 64,56000

=

8,52192

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,0122

x 19,94000

=

0,24327

x 0,11000

=

0,20440

1,500

% s 0,20467

=

Subtotal:

FDK2A4F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

56,42209

Rend.: 1,304

73,30

Preu EURO

Parcial

A0140000

h

Manobre

1,200

/R x 19,25000

=

17,71472

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,200

/R x 23,02000

=

21,18405

Subtotal:

0,11220

0,00307
0,00307

38,89877

B0DF8H0A

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos

1,007

x 1,40000

=

1,40980

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,025

x 19,94000

=

0,49850

B0F1D2A1

u

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

13,997

x 0,23000

=

3,21931

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,407

x 64,56000

=

26,27592

0,00307

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,31967
0,01087

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-517

FDK254F3

A%AUX001

%

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat,
sobre llit de sorra

Rend.: 1,000

Unitats

56,42

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,000

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

/R x 19,25000

=

19,25000

€

Import

31,40353

% s 38,89867

0,33054

=

Subtotal:

u

u

€

Import

38,89877

31,40353

Altres

€
Pericó de 40x40x85 cm, amb bastiment i tapa de fosa
Rend.: 1,000
88,80
grisa amb l'anagrama EP, col·locat sobre solera de
formigó HM-25/P/40/l de 15 cm de gruix i reblert
exterior
_____________________________________________________________________________________________________________
P-518

FDK20013

11,66277

Materials

0,11220
0,11220

11,66277

Ma d'obra

Altres
%

u

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,20440
0,20440

Subtotal:
A%AUX001

B0DF7G0A

Unitats

0,010

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d´amplària

1,84023

€

Materials
m

=

54,56682
1,85527

4,75931
0,16182

Subtotal:
BDGZU010

x 0,23000

3,40 %

3,40 %

Ajudant muntador

8,001

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats
h

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

0,63405

0,03114

0,33

42,27000

1,50 %

Ma d'obra
A013M000

42,27000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

Rend.: 1,000

23,02000

1,97400

DESPESES AUXILIARS

Banda contínua 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

=

u

1,97400

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDGZU010

/R x 23,02000

Subtotal:
Subtotal:

P-516

1,000

B0F1D2A1
0,67811
0,67811

x 1,88000

Oficial 1a d'obra pública

Materials

Materials
BG22TK10

h

Subtotal:

Maquinària
C133A0J0

Pàg.: 198

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,58348
0,58348

70,88578
2,41012

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-520

FDK2X001

u

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 70x70
cm i 94 cm de fondària, per a instal·lacions de
serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació

73,29590

Rend.: 1,000

Unitats

0,58348

Preu EURO

188,57

Parcial

€

Import

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 199

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 200

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

1,000

/R x 23,02000

=

23,02000

A0140000

h

Manobre

2,300

/R x 19,25000

=

44,27500

Subtotal:

67,29500

Subtotal:
D070I025

m3

67,29500

Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

0,220

x 110,94651

Maquinària

=

Subtotal:
C1503000

h

Camió grua

0,200

/R x 38,85000

=

Subtotal:

7,77000
7,77000

u

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 70x70
cm i 94 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis

1,000

x 100,00000

=

100,00000

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,100

x 62,92000

=

6,29200

A%NAAA

7,77000

U

Despeses auxiliars

1,000

% s 380,43000

=

106,29200

u

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

106,29200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,00943

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

182,36643
6,20046

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Arqueta de 126x80x130 cm de mides interiors, amb
paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i
lliscat per l'interior i solera de graves de 0,50 m de
gruix sobre una base de geotèxtil, inclou
subministrament, transport, i col.locació de tapa de
quatre fulles de xapa estampada en fred i reforçades,
amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic,
acabat amb dues capes de pintura d'imprimació
antioxidant i dues capes de pintat final segons color
que designi la direcció facultativa. Element complert,
segons detalls.

188,56688

Rend.: 1,000

545,69

P-522

FDKZ3179

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,693

44,82

Preu EURO

Parcial

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,450

/R x 23,02000

=

6,11872

A0140000

h

Manobre

0,450

/R x 19,25000

=

5,11666

BDKZ3170

11,23538

U

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000

x 28,87000

=

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

A0121000

h

Oficial 1a

9,000

/R x 23,02000

=

207,18000

h

Manobre

9,000

/R x 19,25000

=

173,25000

Subtotal:

D070A8B1

Import

m3

380,43000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

€

Import

11,23538

Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i
1,000
reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil
metàl·lic, tot acabat amb dues capes de pintura
d'emprimació antioxidant i dues capes de pintat final
segons color que designi la direcció facultativa, per a
arqueta

x 50,09000

=

0,030

28,87000
28,87000

x 108,02601

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

50,09000

3,24078

32,11078

P-523

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

0,900

x 15,75000

=

14,17500

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,300

x 64,56000

=

19,36800

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

140,000

32,11078
43,34616
1,47377

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B0331020

28,87000

380,43000

Materials

u

545,68888

Subtotal:

A0140000

B0F1D2A1

527,74553
17,94335

3,40 %

Unitats

3,80430

Ma d'obra

Ma d'obra

u

3,80430

Materials

Unitats

BDKZ0010

143,51123

3,80430

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

FDK2X002

24,40823
143,51123

Subtotal:
BDK2X001

119,10300

Altres

Materials

P-521

119,10300

FDKZH8B4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

44,81993

Rend.: 1,000

Unitats

29,17

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
x 0,23000

=

32,20000

B7B1I020

m2

Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 140 a 190 g/m2

3,500

x 0,33000

=

1,15500

B0512401

t

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

0,020

x 105,75000

=

2,11500

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,350

/R x 23,02000

=

8,05700

A0140000

h

Manobre

0,350

/R x 19,25000

=

6,73750

Subtotal:
Materials

14,79450

14,79450
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 201

PARTIDES D'OBRA

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0032
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 42,96000

=

0,13747

BDKZH8B0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

x 13,06000

=

13,06000

1,000

u

BFWB2405

13,19747

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

x 1,61000

=

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

2,93057
0,09964

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

28,21389
0,95927
29,17316
15,67

Preu EURO

0,68640
0,03317

0,22192

Rend.: 1,000

0,68640
1,50 %

1,50 %

Arrencada i posterior recol·locació, reajustant el
rasant, de bastiment i tapa de registre d'escomesa
d'aigua

0,48300

DESPESES AUXILIARS

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-527

FFB26355

m

€

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

3,03020

Rend.: 1,000

Unitats

Import

4,61

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000
A012N000

h
h

Manobre

0,350

Oficial 1a d'obra pública

/R x 19,25000

0,350

/R x 23,02000

=
=

Subtotal:

6,73750

A013M000

h

Ajudant muntador

0,070

/R x 20,44000

=

1,43080

8,05700

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,070

/R x 23,78000

=

1,66460

14,79450

Subtotal:

14,79450

3,09540

3,09540

Materials

Materials
B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0032
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 42,96000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,13747
0,13747

FDKZX003

0,13747

1,50 %

0,22192

3,40 %

15,15389
0,51523

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BFYB2605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

x 0,07000

=

0,07000

BFWB2605

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x 2,82000

=

0,84600

BFB26300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x 0,39000

=

0,39780

15,66912

FFB24355

u

Subtotal:

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
Rend.: 1,000
219,76
de serveis de fibra òptica o telefonia, tipus
T1480TC/TC, de FDB, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter
_____________________________________________________________________________________________________________
P-526

0,300

13,19747

DESPESES AUXILIARS

Unitats

P-525

u

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FDKZX001

Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-524

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

€

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000

Unitats

3,03

Preu EURO

Parcial

€

1,31380

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04643

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

4,45563
0,15149

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-528

FFB27355

m

Import

Ma d'obra

1,31380

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

4,60712

Rend.: 1,000

Unitats

5,83

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,050

/R x 20,44000

=

1,02200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,050

/R x 23,78000

=

1,18900

Subtotal:

2,21100

Materials

A013M000
A012M000

h
h

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

0,080

/R x 20,44000

=

1,63520

0,080

/R x 23,78000

=

1,90240

2,21100

Subtotal:

3,53760

Materials
BFYB2405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

x 0,03000

=

0,03000

BFWB2705

u

0,300

x 4,37000

=

1,31100

BFB24300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x 0,17000

=

0,17340

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFB27300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie

1,020

x 0,61000

=

0,62220

3,53760
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 203

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFYB2705

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

x 0,11000

=

Subtotal:

FFB28355

m

2,04320
1,50 %

0,05306

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

5,63386
0,19155

7,26

Preu EURO

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,090

/R x 23,78000

=

2,14020

A013M000

h

Ajudant muntador

0,090

/R x 20,44000

=

1,83960

Subtotal:

Import

BFB28300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x 0,95000

=

0,96900

BFWB2805

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300

x 6,13000

=

1,83900

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

x 0,17000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,97980

BFB29300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020

x 1,50000

=

1,53000

4,53600

=

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06633

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

9,02433
0,30683

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-531

FG16X001

u

P-532

FG1A0639

u

9,33116

€
Caixa de derivació en façana per a línia de fins a 95
Rend.: 1,000
54,74
mm2, inclosa la reposició del material d'acabat de la
façana
_____________________________________________________________________________________________________________
Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a
700x900x120 mm, per a servei interior, amb porta
amb finestreta, fixat a columna

Rend.: 1,000

157,98

Preu EURO

Parcial

2,97800

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,380

/R x 23,78000

=

9,03640

A013H000

h

Ajudant electricista

0,420

/R x 20,41000

=

8,57220
17,60860

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000

x 4,50000

=

4,50000

BG1A0630

u

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a
700x900x120 mm, per a servei interior, porta amb
finestreta

x 130,41000

=

130,41000

1,000

Subtotal:

2,97800

134,91000
1,50 %

0,26413

3,40 %

7,01750
0,23859

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

152,78273
5,19461

7,25609

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,33

Preu EURO

Parcial

Ajudant muntador

0,100

/R x 20,44000

=

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100

/R x 23,78000

=

Subtotal:

€

Import

P-533

FG23X001

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, de 3 m d'alçària, muntat
superficialment i amb embocadura termoretràctil en
punta per fer estanqueïtat

Rend.: 1,000

Unitats

2,37800
4,42200

u

157,97734
17,05

Preu EURO

Parcial

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150

/R x 20,41000

=

3,06150

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,132

/R x 23,78000

=

3,13896

Subtotal:

4,42200

6,20046

Materials
x 0,27000

=

0,27000

€

Import

Ma d'obra

2,04400

Materials
1,000

134,91000

DESPESES AUXILIARS

h

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

17,60860

0,05970

A013M000

u

Import

1,50 %

Ma d'obra

BFYB2905

€

Ma d'obra

0,17000

Rend.: 1,000

Unitats

4,53600

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

2,73600

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

FFB29355

=

Unitats

3,97980

Subtotal:

P-530

x 9,12000

Subtotal:

Materials

u

0,300

€

Ma d'obra

BFYB2805

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

5,82542

Rend.: 1,000

Unitats

u

2,04320

DESPESES AUXILIARS

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa

BFWB2905
0,11000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-529

Pàg.: 204

BG23E910

m

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

3,060

x 3,28000

=

10,03680

6,20046
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 205

PARTIDES D'OBRA

BGW23000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

0,690

x 0,23000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

=

0,15870
10,19550

P-534

FG30X007

m

P-535

FG314506

m

0,09301

3,40 %

16,48897
0,56062
17,04959

€
Estesa simple de línia de baixa tensió, de dos circuïts
Rend.: 1,000
17,67
2 x 1 x 240 - 1 x 150
_____________________________________________________________________________________________________________
Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000
Unitats

4,29

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
h
h

Ajudant electricista
Oficial 1a electricista

0,040

/R x 20,41000

=

0,81640

0,040

/R x 23,78000

=

0,95120

Subtotal:

1,76760

1,76760

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2

1,020

x 2,31000

=

2,35620
2,35620

2,35620

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02651

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

4,15031
0,14111

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-536

FG380020

m

Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa
d'enllumenat. Inclou connexions i proves,
subministrament i col.locació. Tot inclòs.

4,29142

Rend.: 1,000

Unitats

5,14

Preu EURO

Parcial

€

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,0963

/R x 20,41000

=

1,96548

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,0642

/R x 23,78000

=

1,52668

Subtotal:

3,49216

3,49216

Materials
BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

1,020

x 1,29000

=

1,31580

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000

x 0,13000

=

0,13000

Subtotal:

1,44580

Despeses auxiliars

€
P-537 FG40X001
u
Tallacircuïts de ganiveta, tamany 2 315
Rend.: 1,000
3,86
_____________________________________________________________________________________________________________
P-538

FGBTX004

m

€
Estesa de línia de 3 circuïts, de cable 3x95 AL|54,6
Rend.: 1,000
12,04
ALM a paret
_____________________________________________________________________________________________________________
P-539

FGBTX005

m

P-540

FGBTX006

m

€
Estesa de línia de 3 circuïts, de cable 3x95 AL|54,6
Rend.: 1,000
7,29
ALM tesada
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Estesa simple de línia de baixa tensió d'1 circuït 3 x 1
Rend.: 1,000
8,83
x 240 - 1 x 150
_____________________________________________________________________________________________________________
€
P-541 FGBTX008
m
Línia d'escomesa RZ 4 x 25 AL, col·locada a façana
Rend.: 1,000
7,90
_____________________________________________________________________________________________________________

1,000

% s 3,49200
Subtotal:

=

1,44580

u

€
Armari de distribució urbana 1600 A, instal·lat, inclòs
Rend.: 1,000
610,95
pedestal de formigó
_____________________________________________________________________________________________________________

€
P-544 FGBTX013
u
Connexió de línia 3 x 95|50 amb RZ 3 x 95|54,6
Rend.: 1,000
14,10
_____________________________________________________________________________________________________________
P-545

FGBTX014

u

€
Connexió de cable amb terminal 3 x 240 - 1 x 150
Rend.: 1,000
30,47
mm2
_____________________________________________________________________________________________________________
P-546

FGBTX015

u

P-547

FGBTX016

u

P-548

FGBTX017

u

€
Amarratge RZ 3 x 95|54,6, amb tensor
Rend.: 1,000
44,79
façana-creuament
_____________________________________________________________________________________________________________

€
Amarratge RZ 3 x 95|54,6, amb tensor
Rend.: 1,000
23,00
''palomilla''-creuament
_____________________________________________________________________________________________________________

€
P-550 FGBTX019
m
Conjunt de fixacions d'escomesa a façana
Rend.: 1,000
53,33
_____________________________________________________________________________________________________________
€
P-551 FGBTX022
u
Assaig de rigidesa de cable soterrat
Rend.: 1,000
74,12
_____________________________________________________________________________________________________________

0,03492
0,03492

FGBTX011

€
P-549 FGBTX018
u
Conversió RZ 3 X 150|80 a RV 3 x 240|150
Rend.: 1,000
262,31
_____________________________________________________________________________________________________________

Altres
U

5,14196

€
Amarratge RZ 3 x 95|54,6, sense tensor
Rend.: 1,000
20,46
''palomilla''-creuament
_____________________________________________________________________________________________________________

Ma d'obra

A%NAAA

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-543
Subtotal:

4,97288
0,16908

3,40 %

€
P-542 FGBTX009
m
Línia d'alimentació col·locada a façana
Rend.: 1,000
1,80
_____________________________________________________________________________________________________________

Materials
BG314500

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,19550

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012H000

Pàg.: 206

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

A013H000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,03492

P-552

FGD10015

u

Pica de terra connectada al punt de llum o centre de
maniobra. Inclou subministrament i col.locació,
completament acabat, segons plànols.

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

Preu EURO

25,60

Parcial

€

Import

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

A013H000

h

Ajudant electricista

0,230

/R x 20,41000

=

4,69430

h

Oficial 1a electricista

0,230

/R x 23,78000

=

5,46940

Subtotal:

10,16370

10,16370

Materials
u

Pica de terra per connectar al punt de llum o centre
de maniobra

1,000

x 14,49000

=

Subtotal:

14,49000
14,49000

P-557

FH00X001

u

€
Partida alçada d'abonament integre per realitzar tots
Rend.: 1,000
10.152,00
els treballs i el subministrament i col·locació de tots
els materials necessaris per garantir la continuïtat del
servei d'enllumenat públic
_____________________________________________________________________________________________________________
P-558

FHM1X013

u

14,49000

Altres
A%NAAA

U

Despeses auxiliars

1,000

% s 10,16400

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,10164
0,10164

€
Connexió pat. caixes i armaris de distribució de línies
Rend.: 1,000
60,55
de mitja tensió
_____________________________________________________________________________________________________________
P-555

FGZZ1000

Redacció del projecte elèctric de legalització de la
xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del
sector, d'acord amb les normes tècniques particulars
de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col.legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs

Rend.: 1,000

Unitats

1.034,00

Preu EURO

Parcial

u

Redacció del projecte elèctric de legalització de la
1,000
xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del
sector, d'acord amb les normes tècniques particulars
de la companyia elèctrica de subministrament i visat
pel col.legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques,
pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut. Tot
inclòs

x 1.000,00000 =

Ajudant electricista

0,316

/R x 20,41000

=

6,44956

h

Oficial 1a electricista

0,316

/R x 23,78000

=

7,51448

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 19,25000

=

4,81250

Subtotal:
C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,316

u

18,77654

/R x 38,97000

=

Subtotal:

Import

12,31452

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242

x 62,92000

=

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

1,000

x 38,94000

=

38,94000

BHM1X013

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, acabada amb
una capa de preparació i dues de pintura de
particules metàl·liques, color a determinar, de 4 m
d'alçària, tipus Oslo, de FDB, amb base platina i
porta, segons norma UNE-EN 40-5

1,000

x 137,60000

=

137,60000

BHM11F22

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000

x 160,86000

=

160,86000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.000,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1.000,00000
34,00000
1.034,00000

€
Redacció del projecte i legalització de l'enllumenat
Rend.: 1,000
1.742,81
instal·lat i de les modificacions introduïdes als circuïts
existents i al quadre de maniobra; visat per un col·legi
professional, incloent el certificat final d'obra,
presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions i pagament de taxes a
organismes oficials
_____________________________________________________________________________________________________________

18,77654

12,31452

B064500C

€

1.000,00000

1.000,00000

Import

12,31452

Materials

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FGZZX002

h

Subtotal:

Subtotal:

P-556

Parcial

€

Maquinària

Materials
BGZZ1000

Preu EURO

A012H000

u

u

396,76

A013H000

25,59702

€
P-553 FGMTX021
u
Cata de localització de serveis existents soterrats
Rend.: 1,000
53,93
_____________________________________________________________________________________________________________
FGMTX046

Rend.: 1,000

Ma d'obra

24,75534
0,84168

3,40 %

Subministrament i col·locació de columna de planxa
d'acer galvanitzat, acabada amb una capa de
preparació i dues de pintura de particules
metàl·liques, color a determinar, de 4 m d'alçària,
tipus Oslo, de FDB, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

Unitats

0,10164

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-554

Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

A012H000

BGD10015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-559

FHM1X015

u

P-560

FHM3X002

u

15,22664

352,62664

3,40 %

352,62664
383,71770
13,04640
396,76410

€
Subminstrament i col·locació de columna de planxa
Rend.: 1,000
2.306,70
d'acer galvanitzat i pintat, de 12 m d'alçària, tipus
''Múltiple S'' de Carandini, inclou connexions i cablejat
interior, accessoris, caixa de fusible, ancorada a base
de formigó d'1x1x1,10 m, amb cargols d'acer
inoxidable
_____________________________________________________________________________________________________________
Bàcul de 7 m d'alçària, amb dos braços a 5 i 7 m
respectivament, d'acer corten. Lluminàries d'acer
pintat, pantalles de cristall securitzat i arenat, cargols
d'acer inox. Lluminària a 5 m preparada per 35W
CDM-T, lluminària a 7 m preparada per a 70W
CDM-T. Tipus BALI de DAE, amb connexions i
cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles,
col·locada sobre dau de formigó HM-25/P/40/l,
d'1x1x1,10 m

Rend.: 1,000

2.254,88

€

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

B064500C

m3

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,730

/R x 23,78000

=

17,35940

A013H000

h

Ajudant electricista

0,730

/R x 20,41000

=

14,89930

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 19,25000

=

4,81250

Subtotal:

37,07120

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

C1503000

h

Camió grua

0,530

/R x 38,85000

=

20,59050

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530

/R x 38,97000

=

20,65410

Subtotal:

41,24460

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

1,000

x 38,94000

=

38,94000

BHM3X002

u

Bàcul de 7 m d'alçària, amb dos braços a 5 i 7 m
respectivament, d'acer corten. Lluminàries d'acer
pintat, pantalles de cristall securitzat i arenat, cargols
d'acer inox. Lluminària a 5 m preparada per 35W
CDM-T, lluminària a 7 m preparada per a 70W
CDM-T. Tipus BALI de DAE

1,000

x 2.000,00000 =

2.000,00000

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000

m3

x 62,92000

1.259,20880

P-562

FHM3X004

u

41,24460

Bàcul de 7 m d'alçària, amb braç, d'acer corten.
Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall securitzat i
arenat, cargols d'acer inox. Lluminària preparada per
35W CDM-T. Tipus BALI de DAE, amb connexions i
cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles,
col·locada sobre dau de formigó HM-25/P/40/l, de
0,8x0,8x1 m

1.259,20880
1.328,68660
45,17534

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.373,86194

Rend.: 1,000

1.549,64

Preu EURO

Parcial

=

62,92000

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 19,25000

=

4,81250

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,530

/R x 23,78000

=

12,60340

A013H000

h

Ajudant electricista

0,530

/R x 20,41000

=

10,81730

Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2.101,86000

Bàcul de 5 m d'alçària, amb braç, d'acer corten.
Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall securitzat i
arenat, cargols d'acer inox. Lluminària preparada per
35W CDM-T. Tipus BALI de DAE, amb connexions i
cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles,
col·locada sobre dau de formigó HM-25/P/40/l, de
0,8x0,8x1 m

0,55607

3,40 %

2.180,73187
74,14488
2.254,87675

Rend.: 1,000

Unitats

2.101,86000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

40,26880

3,40 %

Unitats

DESPESES AUXILIARS

FHM3X003

=

€

Import

Ma d'obra

Subtotal:

P-561

x 62,92000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

37,07120

Materials
BHWM3000

0,640

Subtotal:

Maquinària

B064500C

Pàg.: 210

1.373,86

Preu EURO

Parcial

28,23320

C1503000

h

Camió grua

0,530

/R x 38,85000

=

20,59050

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530

/R x 38,97000

=

20,65410

Subtotal:

41,24460

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

BHMX004

u

BHWM3000

u

€

Import

0,640

x 62,92000

=

40,26880

Bàcul de 7 m d'alçària, amb braç, d'acer corten.
1,000
Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall securitzat i
arenat, cargols d'acer inox. Lluminària preparada per
35W CDM-T. Tipus BALI de DAE, amb connexions i
cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles

x 1.350,00000 =

1.350,00000

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

x 38,94000

1,000

=

Subtotal:
h

Oficial 1a electricista

0,530

A013H000

h

Ajudant electricista

0,530

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 23,78000

=

12,60340

/R x 20,41000

=

10,81730

/R x 19,25000

=

4,81250

Subtotal:

28,23320

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

C1504R00

h

Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim

0,530

/R x 38,97000

=

20,65410

C1503000

h

Camió grua

0,530

/R x 38,85000

=

20,59050

Subtotal:

41,24460

Materials

38,94000
1.429,20880

P-563

FHN8X001

u

Llumenera simètrica JNR-V/CC, tipus JUNIOR de
CARANDINI, amb làmpada de 35 W de CMDT
3000ºK, connexions, accessoris, caixa de fusibles,
tota muntada acoblada al suport

41,24460

1.549,64194

Rend.: 1,000

Unitats

1.429,20880
1.498,68660
50,95534

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,23320

Maquinària

41,24460

Materials

Ma d'obra
A012H000

28,23320

Maquinària

196,60

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

1,000

BHM3X003

u

Bàcul de 5 m d'alçària, amb braç, d'acer corten.
1,000
Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall securitzat i
arenat, cargols d'acer inox. Lluminària preparada per
35W CDM-T. Tipus BALI de DAE, amb connexions i
cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles

x 38,94000

=

38,94000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350

/R x 20,41000

=

7,14350

x 1.180,00000 =

1.180,00000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350

/R x 23,78000

=

8,32300

Subtotal:

15,46650

15,46650

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

Pàg.: 212

PARTIDES D'OBRA

Materials
BHU3X001

u

Làmpada de 35 W de CMDT 3000ºK, connexions,
accessoris, caixa de fusibles

1,000

x 16,10000

=

16,10000

€
P-567 FHU3X002
u
Làmpada de 70W CDM-T, instal·lada
Rend.: 1,000
41,79
_____________________________________________________________________________________________________________

BHN8X001

u

Llumenera simètrica JNR-V/CC, tipus JUNIOR de
CARANDINI

1,000

x 158,34000

=

158,34000

€
P-568 FHU3X003
u
Làmpada de 35W CDM-T, intal·lada
Rend.: 1,000
54,72
_____________________________________________________________________________________________________________

Subtotal:

174,44000

FHQ3X001

u

174,44000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23200

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

190,13850
6,46471

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-564

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Projector mural per a exteriors amb armadura i marc
de fosa injectada d'alumini, entrada de cables per
premsa estopes PG-11, obertura d'accés al llum per
la part frontal, accés a l'equip per la part posterior
amb caixa específica de poliamida, de mides
300x380x198 mm, tancament del marc en vidre
temperat i junt de silicona, reflector d'alumini
anoditzat i segellat. Tipus MX 70

196,60321

Rend.: 1,000

164,09

€

P-569

FJS0X001

u

€
Equip de regulació i control de sectors de reg amb
Rend.: 1,000
3.710,00
electrovàlvules, armari per a programador, tipus
''Himmel'', model PL (CRN 55/72), instal·lat,
programador tipus ''Hunter ACC'', amb modul de
comunicació GSM i electrovàlvules connectades,
inclosa connexió elèctrica a la xarxa d'enllumenat
públic. Tot inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________
P-570

FJS1U001

u

Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,350

/R x 20,41000

=

7,14350

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,350

/R x 23,78000

=

8,32300

Subtotal:
Projector mural per a exteriors amb armadura i marc
de fosa injectada d'alumini, entrada de cables per
premsa estopes PG-11, obertura d'accés al llum per
la part frontal, accés a l'equip per la part posterior
amb caixa específica de poliamida, de mides
300x380x198 mm, tancament del marc en vidre
temperat i junt de silicona, reflector d'alumini
anoditzat i segellat. Tipus MX 70

15,46650

1,000

x 143,00000

=

15,46650

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000

/R x 23,78000

=

23,78000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500

/R x 20,44000

=

10,22000

u

Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de
reg amb la canonada

1,000

x 30,00000

=

30,00000

BJS1U001

u

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i racor de connexió tipus ''baioneta'' de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament
amb junt EPDM

1,000

x 119,00000

=

119,00000

143,00000

143,00000

1,50 %

0,23200

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

158,69850
5,39575

€
Desplaçament de braç mural existent, amb
Rend.: 1,000
41,79
substitució de la part de línia elèctrica que sigui
menester i reposició de l'acabat i recobriment de la
façana d'on s'hagi retirat, tot inclòs
_____________________________________________________________________________________________________________

149,00000

34,00000

P-571

FJS22211

u

149,00000

1,50 %

0,51000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

183,51000
6,23934

COST EXECUCIÓ MATERIAL

164,09425

u

u

Import

DESPESES AUXILIARS

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge,
connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

189,74934

Rend.: 1,000

Unitats

FHU3X001

34,00000

BJS1UZ10

143,00000

€
Projector per a exteriors amb reflector de distribució
Rend.: 1,000
335,00
extensiva assimètrica, parabòlic, de xapa d'alumini
anoditzat, armadura de fosa injectada dl'alumini, amb
làmpada HMC 150 W, de forma circular, tancat, amb
allotjament per a equip i muntat amb lira, tipus
TNG-400/AS de Carandini
_____________________________________________________________________________________________________________
P-566

Parcial

€

Materials

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FHQ3X002

Preu EURO

Subtotal:

Subtotal:

P-565

189,75

Subtotal:

Materials
u

Rend.: 1,000

Ma d'obra
Unitats

BHQ3X001

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2
i racor de connexió tipus ''baioneta'' de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament
amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

44,43

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500

/R x 23,78000

=

11,89000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500

/R x 20,44000

=

10,22000

Subtotal:

22,11000

Materials
BJSW1120

u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió
articulada de 3/4´´

1,000

x 5,21000

=

5,21000

BJS22210

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14
m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària,
amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula
antidrenatge

1,000

x 15,32000

=

15,32000

22,11000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

20,53000

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada superficialment, fixada amb
piquetes col·locades cada 5 m

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,03759

0,33165

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

2,66357
0,09056

42,97165
1,46104

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

20,53000

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

FJS51761

44,43269

Rend.: 1,000

Unitats

2,84

Preu EURO

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,034

/R x 20,44000

=

0,69496

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,034

/R x 23,78000

=

0,80852

Subtotal:

Import

1,50348

1,50348

Materials
BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

x 0,02000

=

0,02000

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,150

x 0,58000

=

0,08700

BJS51760

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050

x 1,05000

=

1,10250

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos.

P-574

FJS5A761

u

1,20950

Unitats

0,03759

3,40 %

2,75057
0,09352

2,75

€

Import

Oficial 1a muntador

0,130

/R x 23,78000

=

3,09140

A013M000

h

Ajudant muntador

0,130

/R x 20,44000

=

2,65720
5,74860

5,74860

Materials
BJS51760

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

3,000

x 1,05000

=

3,15000

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,200

x 0,02000

=

0,02400

3,17400

3,17400

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,14372

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

9,06632
0,30825

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-575

FJS70003

u

€

Regulador de pressió de plàstic de connexió de fins a
1´´ 1/2, amb sortida fixa de 3 bar, amb racord per
presa de manòmetre, inclou subministrament,
col.locació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat.

9,37457

Rend.: 1,000

15,17

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Preu EURO

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,034

/R x 20,44000

=

0,69496

h

Oficial 1a muntador

0,034

/R x 23,78000

=

0,80852

Subtotal:

Import

1,50348

A013M000

h

Ajudant muntador

0,173

/R x 20,44000

=

3,53612

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,173

/R x 23,78000

=

4,11394

Subtotal:

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050

x 0,02000

=

7,65006

BJS70003

1,50348

u

0,02000

Regulador de pressió de plàstic de connexió de fins a
1´´ 1/2, amb sortida fixa de 3 bar, amb racord per
presa de manòmetre, inclou part proporcional de
peces de connexió

1,000

x 6,94000

=

Subtotal:
x 1,05000

=

1,12250

6,94000

6,94000

6,94000

Altres

1,10250

A%NAAA
Subtotal:

7,65006

Materials

Materials

m

Parcial

h

2,84409

A012M000

BJS51760

Preu EURO

Subtotal:

Ma d'obra

u

9,37

A012M000

Unitats

Unitats

BFYB2305

Rend.: 1,000

Ma d'obra

1,20950

2,50 %

Rend.: 1,000

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos

2,75413

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJS51762

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

P-573

Pàg.: 214

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-572

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,12250

U

Despeses auxiliars

1,000

% s 7,65000
Subtotal:

=

0,07650
0,07650

0,07650
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 215

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 216

PARTIDES D'OBRA

P-578
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

FJSB1211

u

14,66656
0,49866

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,16522

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000

Unitats
P-576

FJSA0002

u

Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació
dels
programadors.
Inclou
subministrament,
instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament
acabat.

Rend.: 1,000

104,92

€

Preu EURO

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,563

/R x 23,78000

=

13,38814

A013M000

h

Ajudant muntador

0,563

/R x 20,44000

=

11,50772

Subtotal:

24,89586

h

u

Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació
dels programadors

1,000

x 76,33000

=

Subtotal:

Oficial 1a muntador

U

Despeses auxiliars

1,000

% s 24,89600

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

FJSA32A1

u

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 12 estacions, muntat
superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació,
als aparells de control, als elements gobernats,
programat i comprovat

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000

x 3,32000

=

3,32000

BJSB1210

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000

x 52,64000

=

52,64000

76,33000

257,10

P-579

h

Oficial 1a muntador

u

h

Parcial

1,500

/R x 23,78000

=

Subtotal:
u

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no
codificable, no ampliable i centralitzable, per a un
nombre màxim de 12 estacions

0,26753

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

74,06253
2,51813

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

76,58065

Rend.: 1,000

113,54

Preu EURO

Parcial

Import

Oficial 1a muntador

1,000

/R x 23,78000

=

1,000

x 212,08000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,78000

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000

x 81,60000

=

81,60000

35,67000

BJSWE300

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´1/2

1,000

x 4,07000

=

4,07000

212,08000

212,08000

Subtotal:

212,08000

2,50 %

0,89175

3,40 %

248,64175
8,45382
257,09557

Import

23,78000

BJSB1310

35,67000
35,67000

€

23,78000

Materials

Materials
BJSA32A0

1,50 %

Subtotal:
Preu EURO

55,96000

Ma d'obra

Ma d'obra
A012M000

FJSB1311

A012M000

Unitats

17,83500

DESPESES AUXILIARS

Unitats
€

55,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,24896

104,92496

Rend.: 1,000

17,83500

Subtotal:

101,47482
3,45014

Import

17,83500

u

24,89586

0,24896

3,40 %

=

BJSWE100

0,24896

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-577

/R x 23,78000
Subtotal:

Altres
A%NAAA

0,750

76,33000
76,33000

Parcial

Materials

Materials
BJSA0002

Preu EURO

€

Ma d'obra
A012M000

Unitats

76,58

85,67000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,35670

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

109,80670
3,73343

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-580

FJSB1411

u

85,67000

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

113,54013

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

136,10

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 217

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 218

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,500

/R x 23,78000

=

Subtotal:

Subtotal:

35,67000
35,67000

35,67000

A%NAAA

U

Despeses auxiliars

1,000

% s 5,96000

Materials
BJSWE400

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula de 2´´

1,000

x 6,99000

=

6,99000

BJSB1410

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000

x 88,43000

=

88,43000

95,42000

u

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

95,42000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,53505

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

131,62505
4,47525

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSCA100

Estació meteorològica per a connectar a programador
local, instal·lada en alçada i calibrada

FJSZ0007

285,39

Preu EURO

h

Oficial 1a muntador

3,300

/R x 23,78000

Parcial
=

Subtotal:

u

u

Estació meteorològica per a connectar a programador 1,000
local

x 196,35000

=

A012M000

196,35000

u

14,61527
0,49692
15,11219

Rend.: 1,000

7,90

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,182

/R x 23,78000

=

Subtotal:

Import

78,47400

BJSZ0007

Import

4,32796
4,32796

4,32796

u

Vàlvula de rentat de connexió d'1/2'' tipus 'netafim' o
equivalent, inclou part proporcional de peces de
connexió

1,000

x 3,27000

=

Subtotal:

3,27000

3,27000

3,27000

U

Despeses auxiliars

1,000

% s 4,32800

=

0,04328
0,04328

0,04328

196,35000

1,50 %

1,17711

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

276,00111
9,38404
285,38515

Rend.: 1,000

€

Altres
A%NAAA

DESPESES AUXILIARS

Arqueta rodona de 25 cm de diàmetre, tipus 'rd'
model vb-708 o equivalent, amb cargol per tancar.
Inclou subministrament, col.locació i muntatge amb
fixació de formigó HM-20. Tot inclòs completament
acabat.

0,05960

Materials

196,35000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FJSD0505

0,05960

Subtotal:
Subtotal:

P-582

Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o
equivalent, inclou subministrament, col.locació,
muntatge i part proporcional de peces de connexió.
Tot inclòs completament acabat.

€

Materials
BJSCA100

0,05960

3,40 %

Unitats

78,47400
78,47400

8,59560

Ma d'obra

136,10030

Rend.: 1,000
Unitats

P-583

Ma d'obra
A012M000

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-581

8,59560

Altres

15,11

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

7,64124
0,25980

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-584

FJSZ0019

u

€

Vàlvula antisifó de connexió de 1/2'', inclou
subministrament, col.locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs
completament acabat.

7,90104

Rend.: 1,000

Unitats

7,16

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu EURO

Parcial

A012M000

Import

h

Oficial 1a muntador

0,182

/R x 23,78000

=

Subtotal:

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,141

/R x 19,25000

=

2,71425

A0121000

h

Oficial 1a

0,141

/R x 23,02000

=

3,24582

Subtotal:

5,96007

4,32796
4,32796

4,32796

Materials
BJSZ0010

u

Vàlvula antisifó per a purgat de canonades

1,000

x 2,55000

=

Subtotal:

5,96007

2,55000
2,55000

2,55000

Altres

Materials
B064300C

BJSD00B0

m3

u

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,010

Arqueta rodona tipus 'rd vb-708' o equivalent amb
cargol per tancar de 25 cm de diàmetre

1,000

x 64,56000

=

0,64560

A%NAAA

U

Despeses auxiliars

1,000

% s 4,32800
Subtotal:

x 7,95000

=

7,95000

=

0,04328
0,04328

0,04328
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 219

PARTIDES D'OBRA

6,92124
0,23532

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FM212118

u

Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45
mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

Subtotal:

706,61

Preu EURO

Parcial

BN119320

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

h

Ajudant muntador

3,000

/R x 20,44000

=

61,32000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

3,000

/R x 23,78000

=

71,34000

Subtotal:

132,66000

BMY21000

u

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

1,000

x 1,77000

=

1,77000

u

Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45
mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada

1,000

x 546,96000

=

546,96000

Subtotal:

548,73000

Import

FN118324

u

132,66000

3,40 %

683,37990
23,23492

P-588

FN11A324

u

37,12

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

48,94749
1,66421

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

Parcial

Rend.: 1,000

88,78

Preu EURO

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,560

/R x 23,78000

=

13,31680

A013M000

h

Ajudant muntador

0,560

/R x 20,44000

=

11,44640

h

Ajudant muntador

0,375

/R x 20,44000

=

7,66500

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,375

/R x 23,78000

=

8,91750
16,58250

Subtotal:
BN11A320

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

24,76320

1,000

x 60,73000

=

Subtotal:

€

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000

x 19,07000

=

Subtotal:

Import

P-589

FN3343S7

u

16,58250

60,73000
60,73000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

FN119324

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

0,24874

3,40 %

35,90124
1,22064
37,12188

Rend.: 1,000

Unitats

19,07000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,61

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,450

/R x 20,44000

=

9,19800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,450

/R x 23,78000

=

10,70100

60,73000
0,37145

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

85,86465
2,91940

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló, muntada superficialment

88,78405

Rend.: 1,000

24,15

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra

19,07000
19,07000

24,76320

1,50 %

Unitats
u

Import

DESPESES AUXILIARS

Materials
BN118320

€

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-587

50,61170

A012M000

Ma d'obra
A013M000

28,75000
0,29849

706,61482

Preu EURO

28,75000
1,50 %

548,73000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

28,75000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

1,98990

Rend.: 1,000

19,89900

Ma d'obra

1,50 %

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x 28,75000
Subtotal:

Materials
BM212110

1,000

€

Ma d'obra
A013M000

19,89900

Materials

7,15656

Rend.: 1,000

Unitats

P-586

Pàg.: 220

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-585

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

Import

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300

/R x 20,44000

=

6,13200

Subtotal:

13,26600

13,26600

Materials
BN3343S0

u

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló

1,000

x 9,89000

Subtotal:

=

9,89000

9,89000

9,89000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 221

PARTIDES D'OBRA

FN3363S7

Pàg.: 222

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19899

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

23,35499
0,79407

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-590

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló, muntada superficialment

Unitats

30,82

€

h

Ajudant muntador

0,300

/R x 20,44000

=

6,13200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

u

Import

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló

1,000

h

Ajudant muntador

0,300

/R x 20,44000

=

6,13200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

Subtotal:

13,26600

u

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló

1,000

x 16,34000

=

13,26600

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

16,34000

0,19899

3,40 %

29,80499
1,01337

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-591

FN3373S7

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló, muntada superficialment

FN749324

33,80

€

Parcial

0,19899

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

38,78499
1,31869

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada

40,10368

Rend.: 1,000

715,55

Preu EURO

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,450

/R x 20,44000

=

9,19800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,450

/R x 23,78000

=

10,70100

A012M000

h

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

0,300

/R x 20,44000

=

6,13200

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

Subtotal:

13,26600

Subtotal:
u

Import

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre
nominal 2´´, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt

13,26600

Materials

19,89900

1,000

x 671,82000

=

u

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló

1,000

x 19,22000

=

671,82000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29849

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

692,01749
23,52859
715,54608

19,22000

FN7615E2

u

19,22000

1,50 %

0,19899

3,40 %

32,68499
1,11129

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 4 bar, roscada
a la canonada

Rend.: 1,000

Unitats

60,29

Preu EURO

Parcial

FN3383S7

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb
cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de
tefló, muntada superficialment

Rend.: 1,000

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,375

/R x 18,65000

=

6,99375

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,375

/R x 16,91000

=

6,34125

Subtotal:

33,79628
40,10

€

€

Import

Ma d'obra

13,33500

Materials
P-592

671,82000

19,22000
P-594

Subtotal:

19,89900

671,82000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
BN3373S0

Import

Materials

Subtotal:
h

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A013M000

25,32000

1,50 %

Unitats

BN749320
Preu EURO

25,32000

DESPESES AUXILIARS

30,81836

Rend.: 1,000

Unitats

u

16,34000

1,50 %

13,26600

25,32000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,34000
P-593

Subtotal:

=

Subtotal:

Materials
BN3363S0

13,26600

x 25,32000

Ma d'obra
A013M000

Import

Materials
BN3383S0

Unitats

Parcial

A013M000

24,14906

Rend.: 1,000

Preu EURO

Ma d'obra

BN7615E0

u

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de 1,000
reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 4 bar

x 44,77000

=

44,77000

13,33500
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 223

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

44,77000

u

Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de
diàmetre nominal >= 1´´1/2, de plàstic, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada.

0,20003

3,40 %

58,30503
1,98237

h

20,16

Preu EURO

Parcial

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,300

/R x 20,44000

=

6,13200

h

Oficial 1a muntador

0,300

/R x 23,78000

=

7,13400

Subtotal:

13,26600

BNER1351

u

u

Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de
1´´ de diàmetre nominal, de plàstic

1,000

x 6,23000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

Import

P-596

FN81A324

u

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

P-598

FNER1451

u

13,26600

6,23000

114,89

Preu EURO

Parcial

h

Ajudant muntador

0,790

/R x 20,44000

=

16,14760

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,790

/R x 23,78000

=

18,78620

Subtotal:

34,93380

1,000

x 75,65000

=

u

23,06836
0,78432
23,85268

Rend.: 1,000

24,79

Preu EURO

Parcial

Oficial 1a muntador

0,230

/R x 23,78000

=

5,46940

A013M000

h

Ajudant muntador

0,230

/R x 20,44000

=

4,70120

Subtotal:
BNER1451

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

Import

€

Import

10,17060

10,17060

1,000

x 13,55000

=

13,55000

13,55000

13,55000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,25427

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

23,97487
0,81515

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,79001

34,93380

75,65000

FNER1551

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

Rend.: 1,000

68,53

Preu EURO

Parcial

75,65000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,380

/R x 23,78000

=

9,03640

A013M000

h

Ajudant muntador

0,380

/R x 20,44000

=

7,76720

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,52401

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

111,10781
3,77767

Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

Ajudant muntador

3,40 %

Unitats

114,88547

Rend.: 1,000

€

Import

23,85

€

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

0,210

/R x 20,44000

=

4,29240

Import

16,80360

16,80360

Materials
BNER1551

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, per a muntar roscat

1,000

x 49,05000

Subtotal:
Unitats

h

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Ma d'obra

Ma d'obra
A013M000

0,23216

h

75,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FNER1351

13,55000

Materials

P-599

Subtotal:

P-597

13,55000

A012M000

€

Materials
Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de
diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

13,55000

2,50 %

Unitats

20,15886

A013M000

u

=

DESPESES AUXILIARS

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de
material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

Ma d'obra

BN81A320

x 13,55000

Subtotal:
Unitats

9,28620

Ma d'obra

19,49600
0,66286

Rend.: 1,000

1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,23000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,99380
9,28620

Subtotal:

6,23000

3,40 %

=

€

Materials
BJM33BP0

/R x 23,78000

Materials

Ma d'obra
A012M000

0,210

Subtotal:

60,28740

Rend.: 1,000

Unitats

A012M000

44,77000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FN76X001

Pàg.: 224

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-595

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

=

49,05000

49,05000

49,05000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 225

PARTIDES D'OBRA

FQ11X002

Pàg.: 226

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,42009

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

66,27369
2,25331

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

forn en color grix, amb base d'ancoratge de platina i
fixació mecànica al paviment, col·locada
Subtotal:

68,52700

A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 4,54800

€
Banc de llistons de fusta tropical, de 175 cm de
Rend.: 1,000
994,00
llargària, amb tres llistons al seient i 3 al respatller,
potes amb braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE,
ancorat
_____________________________________________________________________________________________________________

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-601

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FQ11X003

u

€
Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de
Rend.: 1,000
1.579,27
llargària, amb tres llistons al seient i 3 al respatller,
potes amb braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE,
ancorat
_____________________________________________________________________________________________________________
FQ11X004

u

€
Cadira de llistons de fusta tropical, de 55 cm
Rend.: 1,000
390,00
d'amplària, amb tres llistons al seient i 3 al respatller,
potes amb braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE,
ancorat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-603

FQ11X005

m

P-608

FQ31X001

u

€
Banc de llistons de fusta d'Iroko, sobre suports
Rend.: 1,000
268,50
horitzontals d'acer galvanitzat, agafats a mur de
formigó amb platina i cargols, segons detall de plànol,
col·locat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-605

FQ11X006

€
Banc cilíndric de formigó, de 115 cm de diàmetre i 40
Rend.: 1,000
716,00
cm d'alçària, polit i hidrofugat, tipus ''Roc'' d'Escofet,
col·locat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-606

FQ13X002

m

P-609

FQ42X002

u

FQ21X001

Paperera trabucable, tipus PA600M de FDB, circular
de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm,
amb tractament ''ferrus'' contra l'oxidació i pintura al
forn en color grix, amb base d'ancoratge de platina i
fixació mecànica al paviment, col·locada

Rend.: 1,487

51,92

Preu EURO

Parcial

h

Manobre

0,160

/R x 19,25000

=

2,07128

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,160

/R x 23,02000

=

2,47693

Subtotal:

4,54821

Materials
Paperera trabucable, tipus PA600M de FDB, circular
de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm,
amb tractament ''ferrus'' contra l'oxidació i pintura al

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de
secció circular, de 800 mm d'alçària, i D 95 mm, amb
anell d'acer inox., amb forat longitudinal, tipus
Hospitalet inox de FDB, col·locada ancorada sobre
base de formigó

Rend.: 1,000

43,87

Preu EURO

Parcial

1,000

x 45,60000

=

45,60000

€

Import

h

Manobre

0,400

/R x 19,25000

=

7,70000

A0121000

h

Oficial 1a

0,400

/R x 23,02000

=

9,20800

Subtotal:

16,90800

16,90800

Materials
BQ42X002

u

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de
secció circular, de 800 mm d'alçària, i D 95 mm, amb
anell d'acer inox., amb forat longitudinal, tipus
Hospitalet inox de FDB

1,000

x 24,80000

=

Subtotal:
D0701821

m3

€

Import

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,0032

24,80000

24,80000

x 92,72760

=

FQADX003

u

24,80000

0,29673

25,09673

25,09673

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,42270

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

42,42743
1,44253

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,54821
P-610

u

50,21643
1,70736

A0140000

Ma d'obra
A0140000

0,06822

51,92379

Subtotal:
Unitats

BQ210001

0,06822

3,40 %

Unitats

u

u

0,06822

Ma d'obra

€
Cadira cilíndrica de formigó, de 60 cm de diàmetre i
Rend.: 1,000
276,00
40 cm d'alçària, polit i hidrofugat, tipus ''Roc''
d'Escofet, col·locat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-607

FQ13X003

u

45,60000

€
Font exterior de cos rectangular, de 30x15 cm, de
Rend.: 1,000
1.600,00
fosa de ferro, amb aixeta de polsador de fosa de
llautó, d'1'', de 120 cm d'alçària amb una reixa de
desguàs igualment de fosa dúctil i marc d'acer
galvanitzat, model ''Atlàntida'' de Santa & Cole,
encastada i fixada sobre dau de formigó, amb
formació de pica de desguàs sota reixa i connectada
_____________________________________________________________________________________________________________

€
Banc de llistons de fusta d'Iroko, sense respatller,
Rend.: 1,000
288,30
sobre peus d'acer galvanitzat, subjectat a base de
formigó amb platina sota paviment, segons detalls de
plànol, col·locat
_____________________________________________________________________________________________________________
P-604

=

Subtotal:

u

P-602

45,60000

Altres

Tobogan independent de 1,8 m d'alçada, model
KPL303-0911 de la casa KOMPAN, muntat ancorat a
terreny tou amb daus de formigó.

43,86996

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

3.207,38

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 227

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-612
A012M000

Pàg.: 228

h

Oficial 1a muntador

6,000

/R x 23,78000

=

Subtotal:

142,68000

u

Tobogan independent de 1,8 m d'alçada, model
KPL303-0911 de la casa KOMPAN.

1,000

x 2.950,00000 =

B06NN12C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,150

x 61,59000

=

u

142,68000

Materials
BQ7X001

FQADX005

142,68000

Balancí de 4 places de fusta de pi i acer galvanitzat
amb amortidors de rodes neumàtiques, model
KPL118-0601de la casa KOMPAN, muntat i ancorat a
terreny tou amb dau de formigó de 30x30x30 cm.

Rend.: 1,000

Unitats

1.203,16

Preu EURO

Parcial

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2.950,00000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

4,000

/R x 23,78000

9,23850

2.959,23850

=

Subtotal:

2.959,23850
3.101,91850
105,46523

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Conjunt de gronxadors format per:
-Estructura per a gronxadors de fusta de pi i acer
galvanitzat, alçada 2,5 m i llargària 5,40 m, amb 6
potes i peus d'acer de 90 cm de llargària per
ancoratge en sols tous, model SW903301-0902 de la
casa KOMPAN, muntada i ancorada al terreny amb
daus de formigó de 30x30x30 cm.
-Seient niu per a gronxador, D120cm, cadenes
d'acer inoxidable, model SW990061-00 DE
KOMPAN, muntat.
Seient clàssic per a gronxador, cadenes d'acer
inoxidable, model SW990011-00 de KOMPAN,
muntat.

BQ7X002

u

Balancí de 4 places, de fusta de pi i acer galvanitzat,
amb amortidors de rodes neumàtiques, model
KPL118-0601de la casa KOMPAN.

1,000

x 1.050,00000 =

B06NN12C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,300

x 61,59000

3.207,38373

Rend.: 1,000

4.488,76

=

P-613

FR2B1101

m2

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior al 25 %

1.163,59700
39,56230

3,40 %

1.203,15930

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

Parcial

A012P000

Import

h

Oficial 1a jardiner

0,080

1,42

Preu EURO
/R x 16,91000

Parcial

€

Import

=

7,000

/R x 23,78000

=

166,46000
166,46000

1,35280

A%AUX001

166,46000

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 1,35267

=

Subtotal:
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

1,700

x 61,59000

=

1,35280
1,35280

Altres

Materials
m3

1.068,47700

Ma d'obra

Subtotal:
B06NN12C

18,47700

1.068,47700

Subtotal:
Oficial 1a muntador

1.050,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
h

95,12000

€
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats
A012M000

95,12000
95,12000

Subtotal:
FQADX004

Import

Ma d'obra

Materials
Subtotal:

P-611

€

0,02029
0,02029

0,02029

104,70300
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

BQ7X004

u

Seient niu per a gronxador, D120cm, cadenes d'acer
inoxidable, model SW990061-00 DE KOMPAN

1,000

x 1.330,00000 =

1.330,00000

BQ7X005

u

Seient clàssic per a gronxador, cadenes d'acer
inoxidable, model SW990011-00 de KOMPAN

1,000

x 160,00000

=

160,00000

BQ7X003

u

Estructura per a gronxadors de fusta de pi i acer
galvanitzat, alçada 2,5 m i llargària 5,40 m, amb 6
potes i peus d'acer per ancoratge a terra, model
SW903301-0902 de la casa KOMPAN.

1,000

x 2.580,00000 =

2.580,00000

1,37309
0,04669

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-614

FR2G1111

u

Excavació de clot de plantació de dimensions
0,25x0,25x0,25 m, amb mitjans manuals i càrrega de
les terres sobrants manualment sobre camió, en un
pendent inferior al 25 %

1,41978

Rend.: 1,173

Unitats

1,34

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

4.174,70300

3,40 %

4.174,70300
4.341,16300
147,59954
4.488,76254

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,005

/R x 18,65000

=

0,07950

A016P000

h

Peó jardiner

0,078

/R x 17,98000

=

1,19560

Subtotal:

1,27510

1,27510

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 1,27533
Subtotal:

=

0,01913
0,01913

0,01913
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 229

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 230

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,29423
0,04400

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

0,93250

C1315020

1,33823

h

Retroexcavadora mitjana

0,070

/R x 60,38000

=

Subtotal:
P-615

FR2G3A81

u

Excavació de clot de plantació de dimensions
0,8x0,8x0,8 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39
cm d'amplària de treball i escampada de les terres
sobrants mecànicament al costat del forat de
plantació, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000

7,16

€

Preu EURO

Parcial

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

h

Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,168

/R x 41,19000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,91992

6,91992
6,91992
0,23528

3,40 %

FR3P2212

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals

P-618

FR3PX001

31,03

Preu EURO

Parcial

=

16,50000

16,50000

m3

16,50000

1,50 %

0,01399

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

21,67309
0,73688

Sorra de riu rentada, de Santa Coloma de Farners, de
granulometria 0,1 a 0,3 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals.

22,40997

Rend.: 1,000

72,45

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
h

Ajudant jardiner

0,100

/R x 18,65000

=

Subtotal:

Import

1,86500
1,86500

1,86500

Maquinària

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,200

/R x 18,65000

=

Subtotal:

C1315010

3,73000
3,73000

h

Retroexcavadora petita

0,050

/R x 42,27000

=

Subtotal:

3,73000

2,11350
2,11350

2,11350

Materials

Maquinària
C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,100

/R x 42,27000

=

Subtotal:

B0315600

4,22700
4,22700

t

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm

BR3P2210

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb
una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

1,100

x 20,00000

=

Subtotal:
1,50 %

0,05595

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

30,01295
1,02044

FR3P2311

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

31,03339

Rend.: 1,000

22,41

Preu EURO

Parcial

P-619

FR3SE212

Ajudant jardiner

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02798

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

70,07248
2,38246

Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm,
subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa
uniforme de gruix fins a 10 cm

72,45494

Rend.: 1,000

Unitats
A013P000

2,52

Preu EURO

Parcial

0,050

/R x 18,65000

=

€

Import

h

Ajudant jardiner

0,016

/R x 18,65000

=

0,29840
0,29840

0,29840

Maquinària
C1315010

Ma d'obra
h

m2

66,06600

Ma d'obra

€

Import

66,06600
66,06600

Subtotal:
Unitats

A013P000

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,00000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x 44,00000
Subtotal:

22,00000

22,00000

1,5015

4,22700

Materials

P-617

4,22660

DESPESES AUXILIARS

Unitats
€

A013P000
Unitats

x 15,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,15520

Rend.: 1,000

4,22660

Subtotal:

6,91992

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-616

1,100

Import

Maquinària
C13161D0

4,22660

Materials
BR3P2310

Unitats

0,93250

Maquinària

h

Retroexcavadora petita

0,008

/R x 42,27000
Subtotal:

0,93250
Materials

=

0,33816
0,33816

0,33816
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 231

PARTIDES D'OBRA

BR3PE210

m3

Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel

0,050

x 36,00000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

=

1,80000
1,80000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,50 %

0,00448

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,40 %

2,44104
0,08300

1,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Subministrament de Celtis australisde perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000

Unitats

P-624

FR43H439

u

143,84

Preu EURO

Parcial

u

Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000

x 139,11000

=

BR43H439

u

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-622

FR434A2B

u

Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de
18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Fraxinus ornus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa
de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

FR44F62B

u

139,11000

115,29

Preu EURO

Parcial

1,000

x 111,50000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

111,50000

FR43942C

u

BR44F62B

u

Import

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de
perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25
cm segons fórmules NTJ

Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

=

115,29100
120,98

90,00000

Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

Parcial

1,000

x 117,00000

Subtotal:

=

P-626

FR451G2B

u

93,06000

Rend.: 1,000

207,85

Preu EURO

Parcial

Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

1,000

x 201,02000

=

Import

201,02000

201,02000

Subministrament de Quercus pubescens de
perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ

201,02000
201,02000
6,83468

3,40 %

207,85468

Rend.: 1,000

Unitats
BR451G2B

u

€

Import

146,32

Preu EURO

Parcial

Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb 1,000
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat
mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

x 141,51000

=

€

Import

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

141,51000

141,51000

P-627

FR45BJ3B

u

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de
18 a 20 cm, en contenidor de 70 l

146,32134

Rend.: 1,000
Unitats

Materials

141,51000
141,51000
4,81134

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
117,00000

€

Materials

117,00000

117,00000

90,00000
90,00000
3,06000

3,40 %

Subtotal:
Preu EURO

Import

90,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

111,50000
3,79100

3,40 %

Rend.: 1,000

Unitats
u

x 90,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Materials
BR43942C

1,000

Unitats

€

111,50000

€

Materials

111,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-623

Liquidambar styraciflua de perímetre de 14 a 16 cm,
en contenidor de 70 l

Subtotal:
Unitats

u

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BR434A2B

Preu EURO

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

143,83974

Rend.: 1,000

93,06

Subtotal:

Import

139,11000
4,72974

3,40 %

Rend.: 1,000

€

139,11000

139,11000

120,97800

Materials

P-625
Subtotal:

117,00000
3,97800

3,40 %

Unitats

Materials
BR42122B

Subministrament de Liquidambar styraciflua de
perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l

2,52403

€
P-620 FR40X001
u
Subministrament de Sagina Subulata
Rend.: 1,000
1,35
_____________________________________________________________________________________________________________
FR42122B

Pàg.: 232

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-621

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Preu EURO

134,42
Parcial

€
Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 233

PARTIDES D'OBRA

BR45BJ3B

u

Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 70 l

1,000

x 130,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

=

130,00000
130,00000

u

Subministrament de Cupressus sempervirens
d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l

130,00000

134,42000

Rend.: 1,000
Unitats

Subtotal:

127,52

Preu EURO

Parcial

€

u

Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm,
en contenidor de 40 a 120 l

1,000

x 123,33000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-629

FR46A436

u

Subministrament de Juniperus communis d'alçària de
80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l

Unitats
u

Juniperus communis d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 a 5 l

1,000

Preu EURO
x 3,60000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Parcial
=

u

Subministrament de Juniperus pfitzeriana Mint Julep
d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 a 5 l

€

3,60000

u

Juniperus pfitzeriana Mint Julep d'alçària de 60 a 80
cm, en contenidor de 3 a 5 l

1,000

18,82
Parcial
=

Subtotal:

€

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-631

FR46AK35

u

Subministrament de Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana
Aurea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 a 5
l

Preu EURO

Parcial

u

Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea d'alçària de 60 1,000
a 80 cm, en contenidor de 3 a 5 l

x 18,20000

=

18,20000

€
Import

1,000

x 3,57000

=

3,57000
3,57000

3,57000
3,57000
0,12138

3,40 %

u

Subministrament d'Hedera hibernica d'alçària de 100
a 125 cm, en contenidor de 2 l

3,69138

Rend.: 1,000
Unitats

3,39

Preu EURO

Parcial

€
Import

u

Hedera hibernica d'alçària de 100 a 125 cm, en
contenidor de 2 l

1,000

x 3,28000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,28000
3,28000

3,28000
3,28000
0,11152

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-635

FR4EE232

u

Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària
de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l

3,39152

Rend.: 1,000
Unitats

1,48

Preu EURO

Parcial

€
Import

Materials
BR4EE232

u

Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000

x 1,43000

18,20000

18,82

Materials
BR46AK35

FR4DNK3A

€

Import

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

18,81880

Rend.: 1,000

Unitats

P-634

18,20000
0,61880

3,40 %

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

18,20000
18,20000

3,69

Preu EURO

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,72240

x 18,20000

Cotoneaster horizontalis d'alçària de 40 a 60 cm, en
contenidor d'1,5 l

3,60000

Materials
BR46AH35

u

3,60000
0,12240

Preu EURO

Rend.: 1,000

Subtotal:

BR4DNK3A

3,40 %

Unitats

18,81880

Materials

3,60000

Rend.: 1,000

Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària
de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

Unitats

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR46AH35

u

123,33000

3,72

Subtotal:

P-630

FR4C3617

BR4C3617

Materials
BR46A436

P-633

127,52322

Rend.: 1,000

18,20000
0,61880

3,40 %

€
P-632 FR46X001
u
Subministrament de bambú
Rend.: 1,000
1,35
_____________________________________________________________________________________________________________

123,33000
4,19322

3,40 %

18,20000

Materials

123,33000
123,33000

18,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Materials
BR469J3D

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

130,00000
4,42000

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR469J3D

Pàg.: 234

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-628

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,43000
1,43000

1,43000
1,43000
0,04862

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-636

FR4H3433

u

Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària
de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l

1,47862

Rend.: 1,000
Unitats

1,48

Preu EURO

Parcial

Materials
BR4H3433

u

Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l

1,000

x 1,43000

=

1,43000

€
Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 235

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,43000

1,43000
1,43000
0,04862

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

FR4U1303

P-641

FR661111

Subministrament de barreja de ray-grass anglès
(Lolium perenne), poa de prat (Poa pratensis),
festuca (Festuca rubra) i agrostis blanca (Agrostis
estolonifera), de qualitat normal

Rend.: 1,000

2,13

Plantació d'arbust d'alçària 0,1 a 0,6 m, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

Barreja composada per ray-grass anglès (Lolium
perenne), poa de prat (Poa pratensis), festuca
(Festuca rubra) i agrostis blanca (Agrostis
estolonifera), de qualitat normal

Preu EURO

Parcial

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,020

/R x 18,65000

=

0,37300

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,010

/R x 16,91000

=

0,16910

A016P000

h

Peó jardiner

0,150

/R x 17,98000

=

2,69700

Preu EURO

Parcial

1,000

x 2,06000

=

Subtotal:
A%AUX001

€

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Import

1,500

Import

3,23910

% s 3,23933

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,06000

3,23910

=

0,04859
0,04859

0,04859
3,28769
0,11178

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-642

Subtotal:

2,06000

€

Altres

Materials
kg

3,40

Subtotal:
Unitats

BR4U1303

Rend.: 1,000
Unitats

U

kg

u

Ma d'obra

1,47862

€
Subministrament Espí de Coral ( Pyracantha
Rend.: 1,000
2,33
Coccinea), en contenidor
_____________________________________________________________________________________________________________
P-638

FR4SX003

Pàg.: 236

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-637

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

FR661211

u

Plantació d'arbust d'alçària 0,6 a 1,2 m, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

2,06000

3,39947

Rend.: 1,000
Unitats

4,34

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-639

FR632Q31

u

Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de
circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica i
guix, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %

Rend.: 1,000

Unitats

23,14

Preu EURO

Parcial

2,06000
0,07004

A016P000

h

Peó jardiner

0,200

/R x 17,98000

=

3,59600

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,010

/R x 16,91000

=

0,16910

2,13004

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,020

/R x 18,65000

=

0,37300

Subtotal:

€

Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,100

/R x 16,91000

=

1,69100

A016P000

h

Peó jardiner

0,600

/R x 17,98000

=

10,78800

Subtotal:

12,47900

h

Camió grua

0,250

/R x 38,85000

=

Subtotal:

12,47900

P-643

FR6P1465

u

9,71250
9,71250

9,71250

Altres
A%AUX001

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 12,47933
Subtotal:

=

0,18719
0,18719

4,13810

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06207

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

4,20017
0,14281

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1503000

4,13810

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli 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 120x120x60 cm amb retroexcavadora,
plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació

0,18719

4,34298

Rend.: 1,000

Unitats

301,73

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-640

FR64X001

u

3,40 %

22,37869
0,76088

A012PP00
A013P000

h
h

Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura
Ajudant jardiner

1,150

/R x 29,67000

=

34,12050

1,550

/R x 18,65000

=

28,90750

23,13957

€
Plantació d'arbre de fulla persistent, d'alçària de 3 a 6
Rend.: 1,000
20,89
m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al
25%
_____________________________________________________________________________________________________________

Subtotal:

63,02800

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

0,500

/R x 38,85000

=

19,42500

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

1,120

/R x 60,38000

=

67,62560

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

0,250

/R x 38,50000

=

9,62500

0,160

/R x 36,48000

=

5,83680

C1502F00

h

Camió cisterna de 10 m3

63,02800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 237

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

102,51240

102,51240

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,170

x 1,11000

=

0,18870

B0315601

t

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

1,7163

x 70,80000

=

121,51404

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,054

x 55,30000

=

2,98620

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

124,68894

FR716011

m2

Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25 %

Unitats

3,40 %

291,80504
9,92137
301,72641
1,99

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,006

/R x 16,91000

=

0,10146

A016P000

h

Peó jardiner

0,100

/R x 17,98000

=

1,79800

Subtotal:

m3

Aigua

0,002

x 1,11000

=

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

0,020

x 6,62000

=

0,13240

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200

x 0,92000

=

0,18400

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,045

x 8,05000

=

0,36225

124,68894
1,57570

Rend.: 1,000

B0111000

Subtotal:

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-644

1,89946

%

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500

% s 1,89933

=

P-646

FR82X001

u

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,50 %

0,00076

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,28266
0,04361

P-647

FR9FX001

m

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a plantes
herbàcies, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua,
mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra
curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i
estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície < 500 m2

0,02849

0,02849
1,92795
0,06555

3,40 %

Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x6 cm i
fins a 2,5 m de llargària, amb un dels cantells
axafranat, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda fixat al
terreny amb acer corrugat, amb excavació de rasa
amb mitjans mecànics, o cargolat a base de formigó,
segons detalls.

Rend.: 1,000

Oficial 1a jardiner

Parcial

€

Import

1,33

h

Oficial 1a jardiner

0,200

/R x 16,91000

=

3,38200

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,200

/R x 18,65000

=

3,73000

Subtotal:

7,11200

7,11200

C13161D0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària

0,020

/R x 41,19000

=

0,82380

€
Subtotal:

0,82380

0,82380

Materials

Unitats
h

Preu EURO

A012P000

Preu EURO

Parcial

Import

BRB5X002

m

Tauló de fusta de pi roig de 22x6 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb tractament de sals de coure en
autoclau per un grau de protecció profunda

1,100

x 5,16000

=

5,67600

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

0,550

x 0,58000

=

0,31900

Ma d'obra
A012P000

14,59

Maquinària

1,99350

Rend.: 1,000

1,32627

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FR72X001

1,04462

€
Tutor per a arbres, amb 3 pals de fusta de castanyer,
Rend.: 1,000
30,46
clavats a terra d'1,70 m d'alçària, solidaritzats per
l'extrem superior i amb sengles aspres de goma per
subjecció de l'arbre
_____________________________________________________________________________________________________________

1,89946

0,02849

1,04462

DESPESES AUXILIARS

Unitats
A%AUX001

0,00222

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Altres

P-645

Pàg.: 238

0,003

/R x 16,91000

=

Subtotal:

0,05073
0,05073

Subtotal:
0,05073

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

0,003

/R x 38,85000

=

0,11655

CR713300

h

Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,002

/R x 35,00000

=

0,07000

Subtotal:

0,18655

Materials
BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

0,030

x 6,00000

=

0,18000

BR4U1G00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3,
segons NTJ 07N

0,035

x 5,25000

=

0,18375

5,99500

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,17780

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

14,10860
0,47969

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0,18655

P-648

FRB5X001

m

5,99500

Tauló de fusta tropical de 20x14 cm i fins a 2,5 m de
llargària, formant graons d'escala i replans, col·locat
sobre base de formigó, amb cargols segons detall de
plànols, acabat amb imprimació

14,58829

Rend.: 1,000

Unitats

Preu EURO

30,27

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 239

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A012P000
A0140000

h

Manobre

0,325

/R x 19,25000

=

6,25625

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,325

/R x 23,02000

=

7,48150

Subtotal:

13,73775

h

h

Motoserra

0,325

/R x 3,09000

=

Subtotal:

Oficial 1a jardiner

0,010

/R x 16,91000

=

Subtotal:

0,16910
0,54210

0,54210

Materials
13,73775

BRI3X001

m2

Maquinària
CRE23000

Pàg.: 240

1,00425
1,00425

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de
jute, de densitat 400 g/m2, amb suport de friselina de
polipropilé de 20 gr, de la casa BONTERRA IBÉRICA
SL.

1,150

x 1,28000

1,00425

=

Subtotal:

1,47200

1,47200

1,47200

Materials
BRB5X001

m

Tauló de fusta tropical de 20x14 cm i fins a 2,5 m de
llargària

1,100

x 12,83000

=

Subtotal:

14,11300
14,11300

D0B27100

kg

14,11300

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,310

x 0,83949

=

Subtotal:
D0B27A00

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a l'obra B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,250

x 0,83949

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,20987

14,32287
1,50 %

0,20607

3,40 %

29,27094
0,99521

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-649

FRIX004

m

Barrera antiarrels amb làmina ROOTBARRIER 325
de la casa PROJAR, o equivalent, de 65 cm d'alçada,
col·locada, excavació no inclosa.

7,54

Preu EURO

Parcial

Ma d'obra
A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,100

/R x 16,91000

=

Subtotal:
m

Barrera antiarrels amb làmina ROOTBARRIER 325
de la casa PROJAR, subministrat en rotlle de 65 cm.

1,050

1,69100

x 5,33000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

FRI3X002

m2

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de
jute, de densitat 400 g/m2, amb suport de friselina de
polipropilé, de la casa BONTERRA IBÉRICA SL, o
equivalent, col·locada en un terreny preparat amb un
pendent <= 50%, fixada amb grapes d'acer corrugat
en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20
cm, amb una densitat de 1 u/m2 i amb part
proporcional de rasa perimetral de fixació

Ajudant jardiner

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

2,28247
0,07760

m2

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de
jute, de densitat 400 g/m2, amb suport de friselina de
polipropilé, de la casa BONTERRA IBÉRICA SL, o
equivalent, col·locada en un terreny preparat amb un
pendent < 15%, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat de 0,5 u/m2 i amb part proporcional
de rasa perimetral de fixació

2,36008

Rend.: 1,000

Unitats

2,11

Preu EURO

Parcial

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,016

/R x 18,65000

=

0,29840

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,008

/R x 16,91000

=

0,13528

Subtotal:

0,43368

m2

5,59650

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de
jute, de densitat 400 g/m2, amb suport de friselina de
polipropilé de 20 gr, de la casa BONTERRA IBÉRICA
SL.

1,150

7,28750
0,24778

3,40 %

7,53528
2,36

€

x 1,28000

=

Subtotal:

Preu EURO

Parcial

0,020

/R x 18,65000

=

0,37300

€

Import

0,43368

D0B27100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,155

Import

1,47200

1,47200

x 0,83949

=

Subtotal:

Unitats
h

0,00813

Ma d'obra

BRI3X001

5,59650

Ma d'obra
A013P000

1,50 %

Materials

5,59650

Rend.: 1,000

1,73224

DESPESES AUXILIARS

1,69100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-650

FRI3X003

1,69100

Materials
BRI3X002

P-651

€

Import

1,73224

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,26615

Rend.: 1,000

Unitats

14,32287

0,26024

1,47200

0,13012

1,60212

1,60212

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00651

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

2,04231
0,06944

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,11174
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 241

PARTIDES D'OBRA

P-652

G2131323

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

m3

Enderroc de fonament de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000

64,72

A0140000

€

h

Manobre

Preu EURO

Parcial

Import

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,400

/R x 23,40000

=

9,36000

A0140000

h

Manobre

0,500

/R x 19,25000

=

9,62500

A0150000

h

Manobre especialista

1,200

/R x 19,92000

=

23,90400

Subtotal:

42,88900

0,400

/R x 7,68000

=

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,100

/R x 60,38000

=

6,03800

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,600

/R x 16,58000

=

9,94800
19,05800

Retroexcavadora mitjana

0,100

/R x 60,38000

=

6,03800

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,400

/R x 7,68000

=

3,07200

0,400

/R x 16,58000

=

6,63200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

Subtotal:
42,88900

G2135223

19,05800

1,50 %

0,64334

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

62,59034
2,12807
64,71841

P-656

G2191306

Enderroc de mur de contenció de formigó en massa,
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Rend.: 1,000

31,08

1,50 %

0,52382

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

51,18682
1,74035
52,92717

Rend.: 1,000

Unitats

4,07

Preu EURO

Parcial

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,020

/R x 60,38000

=

1,20760

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,040

/R x 68,31000

=

2,73240

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Preu EURO

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

0,500

/R x 19,92000

=

9,96000

A0140000

h

Manobre

0,500

/R x 19,25000

=

9,62500

Subtotal:

19,58500

G2193A06

Import

3,94000

3,94000
3,94000
0,13396

3,40 %

h

Retroexcavadora mitjana

0,100

/R x 60,38000

=

6,03800

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,250

/R x 16,58000

=

4,14500

Subtotal:

10,18300

19,58500

0,29378

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

30,06178
1,02210
31,08388

Rend.: 1,000

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 1,000

4,41

Preu EURO

Parcial

52,93

€

Import

Maquinària
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,022

/R x 60,38000

=

1,32836

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,043

/R x 68,31000

=

2,93733

10,18300

1,50 %

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

4,07396

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m

Unitats

Maquinària
C1315020

€

Import
P-657

m3

DESPESES AUXILIARS

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

€

Ma d'obra

G2135323

m

15,74200

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

P-655

34,92100

Maquinària

m3

m3

15,74200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
Enderroc de murets de contenció, d'obra de fàbrica,
Rend.: 1,000
15,23
amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
_____________________________________________________________________________________________________________
P-654

G2135001

34,92100

h

C1101200

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,62500

C200S000

3,07200

C1101200

Subtotal:

P-653

=

C1315020

Maquinària
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

/R x 19,25000

Maquinària

Ma d'obra

h

0,500

Subtotal:
Unitats

C200S000

Pàg.: 242

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,26569

4,26569
4,26569
0,14503

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-658

G2194JF1

m2

Demolició de paviment de panots i base de formigó,
de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

€

4,41072

Rend.: 1,000

Unitats

12,82

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu EURO

Parcial

A0150000

Import

h

Manobre especialista

0,410

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,800

/R x 19,92000

=

15,93600

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,400

/R x 23,40000

=

9,36000

/R x 19,92000

=

Subtotal:

8,16720
8,16720

Maquinària
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,175

/R x 16,58000

=

2,90150

8,16720
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 243

PARTIDES D'OBRA

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

0,020

/R x 60,38000

=

1,20760
4,10910

m2

4,10910

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12251

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

12,39881
0,42156

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G2194XC5

Pàg.: 244

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-659

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió

C170E000

h

Escombradora autopropulsada

0,0015

/R x 41,20000

=

0,06180

C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,0015

/R x 56,03000

=

0,08405

C110F900

h

Fresadora per a paviment

0,0015

/R x 91,95000

=

0,13793

Subtotal:

12,82037

Rend.: 1,000

3,56

€

0,28378

0,28378

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00141

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

0,37948
0,01290

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu EURO

Parcial

Import

Maquinària
C1311120

h

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,003

/R x 56,03000

=

0,16809

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,048

/R x 68,31000

=

3,27888

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,44697

P-662

G219V001

m

P-663

G219X001

m2

€
Enderroc d'esglaó de formigó, amb compressor,
Rend.: 1,000
2,54
inclosa base, amb càrrega manual i mecànica sobre
camió
_____________________________________________________________________________________________________________

3,44697
3,44697
0,11720

3,40 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,39239

Demolició de paviment de panot col·locat sobre
formigó, sense demolició de la base, amb compressor
i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats

2,95

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,100

/R x 19,92000

=

Subtotal:

3,56417

1,99200
1,99200

1,99200

Maquinària
P-660

G219Q105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,000
Unitats

3,79

Preu EURO

Parcial

€

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

h

Oficial 1a

0,060

/R x 23,02000

=

1,38120

A0150000

h

Manobre especialista

0,060

/R x 19,92000

=

1,19520

Subtotal:

2,57640

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,060

/R x 14,61000

=

0,87660

C110A0G0

h

Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h

0,060

/R x 2,93000

=

0,17580

Subtotal:

2,57640

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,03865

3,40 %

3,66745
0,12469

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-661

G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses i càrrega sobre camió

3,79214

Rend.: 1,000
Unitats

0,39

Preu EURO

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

0,003

/R x 19,92000

=

0,05976

A0121000

h

Oficial 1a

0,0015

/R x 23,02000

=

0,03453

Subtotal:
Maquinària

0,09429

0,82900

1,50 %

0,02988

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

2,85088
0,09693

G21B4001

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions i trasllat del senyal i el
suport a magatzem municipal

2,94781

Rend.: 1,000

Unitats

32,70

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

0,350

/R x 23,02000

=

8,05700

A0150000

h

Manobre especialista

0,500

/R x 19,92000

=

9,96000

Subtotal:

18,01700

18,01700

Maquinària
C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,350

/R x 7,68000

=

2,68800

C1503500

h

Camió grua de 5 t

0,067

/R x 48,42000

=

3,24414

C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,067

/R x 42,27000

=

2,83209

C1105A00

h

Retroexcavadora amb martell trencador

0,067

/R x 68,31000

=

4,57677

Subtotal:
0,09429

0,82900

DESPESES AUXILIARS

1,05240

1,50 %

0,82900

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-664

1,05240

=

Subtotal:

Maquinària
C110U070

/R x 16,58000

Import

Ma d'obra
A0121000

0,050

13,34100

13,34100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 245

PARTIDES D'OBRA

G21R1002

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,27026

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

31,62826
1,07536

u

Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, i càrrega sobre camió

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

45,28

Preu EURO

Parcial

A0150000

h

Manobre especialista

0,333

/R x 19,92000

=

6,63336

A0140000

h

Manobre

0,333

/R x 19,25000

=

6,41025

A0121000

h

Oficial 1a

0,333

/R x 23,02000

=

7,66566

Subtotal:

20,70927

€
Import

h

Camió grua de 5 t

0,333

/R x 48,42000

=

16,12386

C1315010

h

Retroexcavadora petita

0,133

/R x 42,27000

=

5,62191

CRE23000

h

Motoserra

0,333

/R x 3,09000

=

1,02897

Subtotal:

22,77474

P-668

G2212101

m3

G31B3200

kg

3,40 %

43,79465
1,48902

h

Manobre

0,010

2,64

/R x 19,25000

Parcial
=

Subtotal:
h

Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW

0,030

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

G31512H1

m3

Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió

Unitats

0,00289

3,40 %

2,54859
0,08665
2,63524
80,83

h

Manobre

0,250

/R x 19,25000
Subtotal:

Materials

=

Import

4,81250
4,81250

Preu EURO

Parcial

0,005

/R x 23,02000

=

0,11510

0,007

/R x 20,44000

=

0,14308

€

Import

0,25818

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

x 1,08000

4,81250

=

Subtotal:
D0B2A100

0,25818

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

0,00540
0,00540

x 0,86049

=

Subtotal:

0,00540

0,86049

0,86589

0,86589

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00387

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

1,12794
0,03835

COST EXECUCIÓ MATERIAL
G32515H3

m3

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot

1,16629

Rend.: 1,000

Unitats

85,50

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,440

/R x 19,25000

=

Subtotal:

8,47000
8,47000

8,47000

Materials
B065960B

€

Ma d'obra
A0140000

1,17

Oficial 1a ferrallista

2,35320

1,50 %

Parcial

Rend.: 1,000

Ajudant ferrallista

B0A14200

P-669

2,35320

Preu EURO

80,82952

h

0,19250

2,35320

Rend.: 1,000

78,17169
2,65784

h

0,19250

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-667

3,40 %

A0134000

Import

0,19250

/R x 78,44000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

€

Maquinària
C1311270

0,07219

Armadura de rases i pous AP500 S en barres de
diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Ma d'obra
A0140000

1,50 %

A0124000

45,28367

Preu EURO

73,28700

Ma d'obra

22,77474

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

73,28700

Subtotal:

0,31064

Rend.: 1,000

73,28700

Materials

1,50 %

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

=

DESPESES AUXILIARS

Unitats
20,70927

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x 71,85000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària
C1503500

1,020

Subtotal:

32,70362

Rend.: 1,000
Unitats

B065960B

Ma d'obra

P-666

Pàg.: 246

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-665

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,030

x 71,85000

Subtotal:

=

74,00550

74,00550

74,00550
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 247

PARTIDES D'OBRA

G32B3101

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,21175

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

82,68725
2,81137

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

G3L0X001

m2

85,49862

Rend.: 1,000

Unitats

P-672

1,40

Preu EURO

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,012

/R x 20,44000

=

0,24528

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,010

/R x 23,02000

=

0,23020

Subtotal:

0,47548

0,47548

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,0061

x 1,08000

=

Subtotal:
D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 0,86049

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00659
0,00659

=

Subtotal:

0,00659

0,86049

0,86708

0,86708

1,50 %

0,00713

3,40 %

1,34969
0,04589

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-671

G3J21610

m3

Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400
kg de pes, col·locats amb pala carregadora

P-673

G3Z112P1

52,59

Oficial 1a

Preu EURO

Parcial

0,125

/R x 23,02000

=

Subtotal:
Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW

Import

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 100 a 400 kg de pes

Preu EURO

Parcial

h

Manobre

0,150

/R x 19,25000

=

2,88750

A0121000

h

Oficial 1a

0,075

/R x 23,02000

=

1,72650

2,87750
2,87750

0,120

/R x 174,93000

=

Subtotal:
t

11,63

A0140000

Subtotal:
2,87750

€

€

Import

m3

20,99160
20,99160

1,925

x 14,00000

=

Subtotal:

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105

x 62,50000

20,99160

26,95000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04316

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

50,86226
1,72932

COST EXECUCIÓ MATERIAL

52,59158

=

Subtotal:

26,95000
26,95000

4,61400

4,61400

Materials

Materials
B0441600

115,18

Rend.: 1,000

Unitats

B06NLA2C
h

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

€

Maquinària
C1311280

Rend.: 1,000

Ma d'obra
Unitats

h

m2

1,39558

Rend.: 1,000

Formació de mur verd típus Green Terramesh o
similar, amb elements de secció 3x0,7 m. per
contenció de terres de 60º d'inclinació, formats per
malla metàl·lica exagonal de triple torsió 8x10,
qualitat Galfán i revestiment de PVC gris de 2,2/3,2
mm, malla electrosoldada 15x15 cm D8mm de
reforçament del parament vist del talús, elements
triangulars de fixació de pendent del talús, tirants de
fixació de parament inclinat a la base. Inclosa
col·locació de:
-Reforçament de les parts baixes del mur amb
geomalla de filaments de poliester d'alta densitat
MacGrid WG8.
-A parament vist, Geomalla tipus Macgrid o
equivalent per control d'erosió.
-Al trasdós del mur, Làmina drenant tipus Macdrain o
equivalent, conformada per un núcli drenant de
monofilaments polimérics extruïts amb forma de ´´W´´
en canals paral·lels longitudinals (GMA) unit a dos
geotextils no teixits (GTX), amb un gruix total de 6,4
mm i una capacitat drenant a i=1,0 i 20 kPa mínima
de 1,2.
-Al coronament del mur (amplada 3 m), làmina de
HPDA de tipus Mcline SDH o similar, llisa, de 1 mm
de gruix i una permeabilitat a l'aigua inferior a
1,75x10-6 m3/m2 dia.
Element completament acabat inclosos materials,
maquinària auxiliar, transport i col·locació i exclosa el
reblert amb terres.
Criteri d'amidament: superfície realment executada
de parament inclinat de talús.

_____________________________________________________________________________________________________________

Ma d'obra
A0121000

Pàg.: 248

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-670

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

GB12X001

m

6,56250

6,56250

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06921

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,40 %

11,24571
0,38235

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-674

6,56250

Barana d'acer 'corten', tipus A, recta o inclinada, amb
muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm,
ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de
980 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre moduls
d'acer inox. Element complert segons detalls,
inclosos accessoris de muntatge. (baranes 6, 7, 8, 9,

Rend.: 1,000

11,62806
64,00

€
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Pàg.: 249

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 250

ALTRES

10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29,
33, 34 i 35)
_____________________________________________________________________________________________________________
P-675

GB12X002

m

€
Barana d'acer, tipus A, recta o inclinada, amb
Rend.: 1,000
60,85
muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm,
ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de
980 mm d'alçària total, subministrada amb una capa
d'imprimació i acabada amb dues capes de pintura de
partícules metàl·liques. Cargols d'unió entre moduls
d'acer inox. Element complert segons detalls,
inclosos accessoris de muntatge. (baranes 4, 5, 36 i
40)
_____________________________________________________________________________________________________________
P-676

GB20X001

m

P-677

GB20X002

m

€
Coronació de barana d'acer galvanitzat, tub
Rend.: 1,000
82,61
horitzontal de D 12 cm i suports cada 2 m de platina
travessera de secció 120x5 mm, fixada
mecànicament a obra amb tac d'acer, volandera i
femella
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Topall per a vehicles, d'acer galvanitzat, tub
Rend.: 1,000
105,75
horitzontal de d 18 cm i suports cada 2 m de platina
travessera de secció 120x5 mm, fixada
mecànicament a obra amb tac d'acer, volandera i
femella
_____________________________________________________________________________________________________________

E89FX002

m

Pintat de platina d'acer inox., de 60 mm d'amplària, a una cara, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació i dues d'acabat

1,50000

€

E89FX003

m

Pintat de platina d'acer inox., de 80 mm d'amplària, a una cara, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació i dues d'acabat

2,30000

€

EQ880X01

u

Extractor amb plaques de filtre, muntat a mòdul de cuina articulat per a campana

325,98000

€

UTE Miquel Orriols – Carles Orriols

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels c. Felip II i Franc Comtat, en el marc d’actuació del Pla de Barris de La Maurina Ajuntament de Terrassa
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.:

1

E45117C3

m3

Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot
(CENT DINOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

119,47

€

E45C17H4

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
(NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

95,50

€

E45C18H4

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
(NORANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

96,09

€

Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba
(CENT VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

108,03

Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

1,21

E45CA9H4

E4B13000

m3

kg

Pàg.:

2

EG675421

u

Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, amb
bastidor per a caixa rectangular, preu econòmic, col·locat
(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

3,76

€

EP148231

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb tapa, de preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

15,72

€

EP151006

m

Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub
(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

1,17

€

EQ71067E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

138,13

€

EQ71097E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

159,54

€

EQ7116CE

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
calaixos i 1 cassoler de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal·lat
(DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

204,98

€

EQ71197E

u

Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat
(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

182,80

€

EQ7119BE

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, totalment instal·lat
(CENT VUITANTA EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

180,95

€

€

€

E4D11103

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 3 m
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

18,99

€

E4D1K125

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per
a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m
(VINT-I-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

25,02

€

E4DC2D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

34,67

€

E4DCAD00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

44,71

€

EQ71266E

u

Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

134,77

€

E89FX002

m

Pintat de platina d'acer inox., de 60 mm d'amplària, a una cara, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació i dues d'acabat
(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

1,50

€

EQ7129BE

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de
DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, totalment instal·lat
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

188,78

€

E89FX003

m

Pintat de platina d'acer inox., de 80 mm d'amplària, a una cara, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació i dues d'acabat
(DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

2,30

€
EQ7136A0

u

83,88

€

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

18,44

Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense frontal ,
preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment
instal·lat
(VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

EQ880X01

u

Extractor amb plaques de filtre, muntat a mòdul de cuina articulat per a campana
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

325,98

€

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
(UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

1,19

14511337

m3

Pilar i pantalles de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 120 kg/m3
(QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

442,91

€

Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,34

EG161611

EG225711

EG611041

u

m

u

€

€
P-1

€
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P-2

1451X002

m3

Pilar i pantalles de formigó armat, amb encofrat per anar vist , amb una quantia de 10,7
m2/m3, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia aprox. de 99 kg/m3
(CINC-CENTS SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

507,40

€

P-3

145CCX01

m2

Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 17 kg/m2
(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

91,48

€

145CX001

m2

Solera de formigó armat, de 15 cm de gruix,, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 4 kg/m2
(VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

20,04

€

P-5

145CX002

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 i 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia
d'1,15 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,28
m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb malles electrosoldades,
amb una quantia aprox, de 28 kg/m2. Inclosa part proporcional de biga despenjada, de
canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar
vist. Superfície amidada amb projecció horitzontal
(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

103,21

€

P-6

145CX003

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 27 i 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia
d'1,18 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,26
m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb malles electrosoldades,
amb una quantia aprox, de 24 kg/m2. Inclosa part proporcional de biga despenjada, de
canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar vist
(NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

96,71

€

4

L'entrega amb la barana metàl·lica es realitza segons detalls, amb màstic Texsadh P.1,
làmina Morterplás
Polimèrica SBS FV 2,4 GR-2 i segellat del junt amb Texsaflex P, de Texsa o similar.
- Capa separadora difusora de vapor de feltre de polipropilè i polietilè termosoldat tipus
Texxam 1500 de Texsa o similar.
- Paviment de formigó, que no s'inclou en aquesta partida
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el
cas, dels productes aplicats
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
P-11

P-4

Pàg.:

15113X02

m2

Coberta plana invertida transitable amb:
- Imprimació a base d'emulsió asfàltica amb un consum de 0,3 Kg/m2 tipus Emufa I, de
Texsa, o similar.
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base de dues làmines de betum polimèric
modificat amb plastòmers APP de 3 Kg/m2 i 4Kg/m2 cada una, amb armadura de feltre de
polièster, adherides entre sí, tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i Morterplas
Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament,
superior. Tindran un desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a
mínim de 30 cm i, la banda superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus
Morterplás Polimérica FV 4 Kg Mineral de Texsa, o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora difusora de vapor de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de Texsa o
similar.
- Xapa de repartiment i formació de pendents de formigó armat amb malla electrosoldada
20x20 cm D8mm, de 15 a 20 cm de gruix.
- Paviment que no s'inclou en aquesta partida
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el
cas, dels productes aplicats

64,03

€

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-7

145CX004

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
0.82 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,26
m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb malles electrosoldades,
amb una quantia aprox, de 19 kg/m2. Inclosa part proporcional de biga despenjada, de
canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar vist
(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

76,23

€

P-8

145CX005

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per anar vist, a una alçària <= 12 m, amb tauler fenòlic, amb una quantia d'1,33
m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,19 m3/m2 i
armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb malles electrosoldades, amb
una quantia aprox, de 19 kg/m2
(NORANTA-UN EUROS)

91,00

€

P-9

14A1X001

u

Conjunt d'ancoratge per a mur pantalla amb perforació, capçal, 2 cables de 15 m, aprox.
tessats a 26 t, amb placa exterior d'acer o de fosa
(SIS-CENTS TRES EUROS)

603,00

€

P-10

15113X01

m2

Coberta plana invertida transitable amb:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 500 Kg/m3, amb un gruix mitjà de
30 cm, acabat amb capa de morter armat amb mallatex de 3 cm de gruix.
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base de dues làmines de betum polimèric
modificat amb plastòmers APP de 3 Kg/m2 i 4Kg/m2 cada una, amb armadura de feltre de
polièster, adherides entre sí, tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i Morterplas
Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament,
superior. Tindran un desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a
mínim de 30 cm i, la banda superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus
Morterplás Polimérica FV 4 Kg Mineral de Texsa, o similar.

52,37

€

P-12

15123X02

m2

Coberta plana invertida no transitable, amb:
- Membrana impermeabilitzant monocapa, no adherida, constituïda per làmina de betum
polimèric, modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2, amb armadura de polietilè biorientat,
tipus Morterplás Polimèrica PE 4,8 Kg de Texsa, o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de TEXSA o similar.
- Xapa plegada d'alumini anoditzat en color plata, de 2 mm de gruix, amb un retorn de 20 cm
pels laterals de la caixa.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el
cas, dels productes aplicats
(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

50,26

€

P-13

15133X01

m2

Coberta plana invertida transitable enjardinada, amb:
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base d'una làmina de betum polimèric
modificat amb plastòmers APP de 3 Kg/m2 cada una, amb armadura de fibra de vidre, tipus
Morterplas Polimèrica FV 3 Kg, de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament,
superior. Tindran un desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a
mínim de 30 cm . La banda superior, serà autoprotegida tipus Morterplas FP 4Kg Garden.
Els ancoratges de les baranes s'impermeabilitzen amb màstic Texsadh P-1 de Texsa, o
similar, segons detalls.
- Capa impermeabilitzant adherida a la inferior, a base d'una làmines de betum polimèric
modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2 amb additius antiarrels, autoprotecció mineral i
armadura de feltre de polièster de 180 gr/m2, tipus Morterplas FP 4Kg Garden, de Texsa, o
similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de Texsa o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa drenant formada per estructura tridimensional de poliestirè amb revestiment filtrant de
polipropilè per una cara, tipus Drentex capa 200 de Texsa o similar.

75,10

€
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- Substrat de terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel, de 35 cm de gruix.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el
cas, dels productes aplicats
(SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P-14

P-15

1700X001

1795X001

m2

m2

Impermeabilització de mur perimetral de formigó armat, prèvia neteja del parament amb
aigua a pressió, amb aplicació de dues capes de morter impermeabilitzant VANDEX SUPER,
amb una dotació de 0,75 kg/m2 cada una. Inclosa impermeabilització de racons i junts
mitjançant la formació de regata de 2,5x2,5 cm, aplicació de preparació de morter
impermeabilitzant VANDEX SUPER, reblert de morter de reparació VANDEX UNI MORTAR
1 i capa d'acabat de morter de VANDEX SUPER, inclosa part proporcional de retirada de
plaques d'ancoratge i segellat amb morter impermeabilitzant i reblert amb morter de reparació
(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

9,26

Impermeabilització exterior de mur flexo resistent, amb:
- Làmina protectora i drenant composada per estructura tridimensional de polietilè d'alta
densitat (HDPE) i geotèxtil
per una cara, tipus Drentex Protect Plus, de Texsa. Es col·locarà perfil especial de remat
superior de la làmina.
- Làmina impermeabilitzant autoadhesiva recoberta de malla de polipropilè, tipus Texself 1,5
de TEXSA, o
similar.
- Imprimació asfàltica tipus Emufal I, amb un consum de 0,3 Kg/m2, de Texsa, o similar

12,87

1A123X01

m2

Coberta plana invertida no transitable amb:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular (pendent 2%).
- Membrana impermeabilitzant monocapa, no adherida, constituïda per làmina de betum
polimèric, modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2, amb armadura de polietilè biorientat,
tipus Morterplás Polimèrica PE 4,8 Kg de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament,
superior. Tindran un desenvolupament mínim de 30 cm (15 cm sobre el nivell d'acabat) i,
la banda superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás Polimèrica Fv 4
Kg Mineral de Texsa, o similar. Es rematarà amb perfil específic segons detall.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de TEXSA o similar.
- Capa de 5 cm de gruix de grava de palet de riera.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el
cas, dels productes aplicats

40,25

1A23X044

u

Fusteria, tipus F.04, per a un buit d'obra de 151x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls
batents desiguals i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

325,80

€

P-21

1A23X045

u

Fusteria, tipus F.05, per a un buit d'obra de 170x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls
batents i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS)

279,00

€

P-22

1A23X046

u

Fusteria, tipus F.06, per a un buit d'obra de 90x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

226,80

€

P-23

1A23X047

u

Fusteria, tipus F.07, per a un buit d'obra de 160x215 cm, per pintar, amb marc, un full
corredís, guia d'obertura automàtica i farratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

352,80

€

P-24

1A23X048

u

Fusteria, tipus F.08, per a un buit d'obra de 90,5x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent
i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

245,70

€

P-25

1A23X049

u

Fusteria, tipus F.09, per a un buit d'obra de 90,5x242,5 cm, per pintar, amb marc, un full
batent i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

280,80

€

P-26

1A23X050

u

Fusteria, tipus F.10, per a un buit d'obra de 181x242,5 cm, per pintar, amb marc, un full
batent i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

330,30

€

P-27

1A23X051

u

Fusteria, tipus F.11, per a un buit d'obra de 85x210 cm, per pintar, amb marc, un full corredís,
guia i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

292,50

€

P-28

1A23X052

u

Fusteria, tipus F.12, per a un buit d'obra de 221,7x216 cm, per pintar, amb un full corredís,
guia i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

398,70

€

P-29

1A23X053

u

Fusteria, tipus F.13, per a un buit d'obra de 322x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls
batents i ferratges, amb tarja de vidres fixes, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS)

526,00

€

P-30

1A23X054

u

Fusteria, tipus F.14, per a un buit d'obra de 133,8x215 cm, per pintar, amb marc, un full
batent i ferratges i una tarja fixa, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

330,30

€

P-31

1A23X055

u

Fusteria, tipus F.15, per a un buit d'obra de 169,9x215 cm, per pintar, amb marc, un full
batent i ferratges i una tarja fixa, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

350,10

€

P-32

1A23X056

u

Fusteria, tipus F.16, per a un buit d'obra de 157x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges i una tarja fixa, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

340,20

€

P-33

1A23X057

u

Fusteria, tipus F.17, per a un buit d'obra de 100,3x215 cm, per pintar, amb marc, un full
batent i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

247,50

€

€

€

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
P-17

1A23X041

P-18

1A23X042

P-19

1A23X043

6

P-20

€

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
P-16

Pàg.:

u

Fusteria, tipus F.01, per a un buit d'obra de 202x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, amb tarja de vidres fixes, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS)

364,00

€

u

Fusteria, tipus F.02, per a un buit d'obra de 340x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, amb tarja de vidres fixes, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(CINC-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

517,50

€

u

Fusteria, tipus F.03, per a un buit d'obra de 151x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls
batents desiguals i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

333,90

€
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P-34

1A23X058

u

Fusteria, tipus F.18, per a un buit d'obra de 110x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

281,70

€

P-46

1P50X002

u

Instal·lació general de línies de veu i dades amb caixa de repartiment i connexions a totes les
bases d'endollament d'ordinadors
(MIL SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS)

P-35

1A23X059

u

Fusteria, tipus F.24, per a un buit d'obra de 157x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

235,80

€

P-47

1P50X003

u

1P50X004

1A23X060

P-48

P-36

u

Fusteria, tipus F.25, per a un buit d'obra de 100x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent
de vaivé i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

275,40

€
P-49

P-37

1A23X061

u

Fusteria, tipus F.22, per a un buit d'obra de 262x216 cm, per pintar, fent cantonada, amb
marc, un full batent, un full fix i dos fulls batents i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
(SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

686,70

€

P-38

1A23X062

u

Fusteria, tipus F.23, per a un buit d'obra de 254x216 cm, per pintar, fent cantonada, amb
marc, un full batent, un full fix i dos fulls batents i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

682,20

€

P-39

1A23X063

u

Fusteria, tipus F.26, per a un buit d'obra de 328x243 cm, per pintar, amb un full corredís, guia
i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

1.672,20

€

P-40

1A23X064

u

Conjunt de 4 armaris, tipus F.19 per a un buit d'obra, de 365x216 cm, amb frontals i lateral
vistos per pintar, divisories interiors i fonts de tauler xapat de melamina, amb ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

1.443,60

€

P-41

1A23X065

u

Conjunt de 4 armaris, tipus F.20, per a un buit d'obra, de 390,3x216 cm, amb frontals i lateral
vistos per pintar, divisories interiors i fonts de tauler xapat de melamina, amb ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

1.474,20

€

P-42

1A23X066

u

Conjunt de 3 armaris, tipus F.21, per a un buit d'obra, de 261,8x216 cm, amb frontals i lateral
vistos per pintar, divisories interiors i fonts de tauler xapat de melamina, amb ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
(MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

1.082,70

€

Fusteria, tipus F.27, per a un buit d'obra de 216 cm d'alçada i amplada, entre 59 i 80 cm, de
DM hidròfug per pintar, amb marc, un full batent i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
(DOS-CENTS SETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

216,90

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls estrets
amb tapa, de preu econòmic muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a l'adaptació de
mecanismes modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible
per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, conductor coaxial i caixa per a
mecanismes, instal·lada
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

44,21

P-43

P-44

P-45

1A23X067

1P148631

1P50X001

u

u

u

Instal·lació general de línies de telefonia, encastades
(VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)

846,00

Pàg.:

8

1.692,00

€

Instal·lació general de línies de connexió d'altaveus de central de megafonia
(VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)

846,00

€

u

Escomesa i muntant general de línies telefòniques fins a caixa de distribució
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

88,20

€

1Q70X001

u

Conjunt de barra fixa per al bar, amb taulell i laterals de tauler d'enllistonat de fusta de faig,
envernissat, agafat sobre mur de fàbrica de bloc de formigó, mitjançant travessers de perfils
d'acer, i faldó davanter de tauler fenòlic, agafat sobre rastrells de fusta, segons detalls de
plànol, instal·lat
(MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

1.820,70

€

P-50

1Q71E111

m

Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb PVC amb mòduls alts
de 330 mm de fondària, incloent mòdul articulat amb extractor i mòdul escorreplats, i mòduls
baixos de 600 mm de fondària i 900 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal·lat.
(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

446,05

€

P-51

2G00X001

u

Conjunt d'instal·lació elèctrica d'alimentació d'ascensor exterior, amb escomesa,
mesurament, protecció, conductors, etc., muntat
(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

512,68

€

P-52

2G13X001

u

Modificació de quadre d'enllumenat públic existent, per a integrar la instal·lació nova
d'enllumenat i suprimir la que es retira, tot inclòs
(CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS)

564,00

€

P-53

2R00X001

m

Formació de jardineria parterre, amb fonament de cèrcol de formigó armat, muret de bolc de
ciment d'11 cm de gruix, coronat amb morter de ciment, formant pendent cap a l'interior, folrat
amb xapa d'acer ''corten'' de 3 mm en diferents trams d'1,5 m i en diferents mides d'alçada de
200 a 500 mm, amb plecs per riditzar el conjunt, adaptada al contorn del mur, seguint el
perímetre exterior, agafada sobre perfils U d'acer, interposats i agafats, al seu torn, amb
cargols, segons detall en plànols. Inclosa oxidació en obra i posterior envernissat, amb
''obatol'' o producte equivalent
(CENT CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

105,64

€

P-54

E0113001

u

Partida alçada d'abonament íntegre per tots els conceptes i despeses de seguretat i salut de
l'obra, en conformitat amb les determinacions del RD1627/97 i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
(TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS)

39.988,59

€

P-55

E2212222

m3

Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
(TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

3,10

€

P-56

E2221422

m3

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

7,36

€

P-57

E2251772

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN
(CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

5,16

€

P-58

E31522H1

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 des de camió
(VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

86,77

€

€

€

€
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P-59

E3152QM1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra
granítica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

62,32

€

P-73

E441512D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

1,70

€

P-60

E31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

1,21

€

P-74

E441531D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
(UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

1,70

€

P-61

E31D1100

m2

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

18,89

€
P-75

E4415325

kg

1,83

€

Formigó per a traves i pilarets, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20, abocat des de camió
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

84,58

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-76

E441L165

kg

1,79

€

1,24

€

Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils
foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

20,40

P-77

E4425015

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, col·locat a l'obra amb
soldadura
(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

1,69

€

€

110,05

€
P-78

E4425025

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, col·locat a l'obra
amb soldadura
(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

1,76

€

P-79

E442502C

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
(UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

1,66

€

P-80

E442512C

kg

Acer S275JR, corten, segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols
(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

2,40

€

P-81

E4435111BQXZ kg

Acer S275JR, corten, segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. UPN-180 de la sèrie
PERFILS de CELSA , col·locat a l'obra
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

1,57

€

P-82

E4435111BQYB kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. HEB-120 de la sèrie PERFILS
de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

1,57

€

P-62

E38515G1

m3

P-63

E38B3000

kg

Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-64

E38D1100

m2

Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets
(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-65

E3G5X001

m2

Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó
HA-30/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i armadura per a pantalles AP 500S d'acer amb barres corrugades B 500S,
de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una quantia de 35 kg/m2
(CENT DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€

P-66

E3GZ1X01

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació
(TRES MIL EUROS)

3.000,00

€

P-67

E3GZ1X02

u

Transport i emplaçament de l'equip d'ancoratges, inclosos desplaçaments de personal i
preparació del material
(DOS MIL CENT EUROS)

2.100,00

€

Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de
pi i armat amb acer B400S
(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

91,61

Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió
o contenidor
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

4,24

P-68

P-69

E3GZJX01

E3GZS020

m

m2

€

€

P-70

E3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

11,63

€

P-71

E4415115

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

1,69

€

P-83

E44BF132

kg

Acer S275J0H, corten, segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

2,33

€

P-72

E441511D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

1,61

€

P-84

E4521FH4

m3

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
(CENT SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

107,71

€
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P-85

E4521FJ4

m3

Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
(CENT NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

109,74

€

P-98

E4DD1D12

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a
deixar el formigó vist, inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

39,64

€

P-86

E45CA8H4

m3

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba
(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

98,35

€

P-99

E4DE1270

m2

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre
entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 7 m, per a una superfície sensiblement
horitzontal, inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

136,37

€

P-87

E4B23000

kg

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

1,40

€
P-100 E4DE1280

m2

148,84

€

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

1,41

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre
entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 8 m, per a una superfície sensiblement
horitzontal, inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-101 E4F2X001

m3

509,75

€

Armaris de 4 fulls batents, tipus S.09, d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 2.564x2350
mm, amb bastiment, ferratges, i panys, segons especificacions de plànols, muntat
(CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

580,50

Mur i esglaons de maó massís de formigó, de 290x150x50 mm, cares vistes i de categoria I,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2), elaborat a l'obra i
amb una resistència a compressió de 6 N/mm2
(CINC-CENTS NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-102 E5ZEX001

m2

52,51

€

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m
(DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

17,91

Revestiment de cara superior de ràfec de formigó amb xapa d'alumini anoditzat, de 2 mm de
gruix, amb plecs i mode de subjecció que s'indica als plànols
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-103 E5ZH4DK4

u

33,80

€

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó de tauler fenòlic o similar, segons
especejament indicat per la DF, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, per a
deixar el formigó vist
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

26,03

Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-104 E612BR1Z

m2

33,47

€

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a
formigó no vist
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

17,56

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 1:8, amb ciment
CEM III i additiu inclusor aire/plastificant
(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-105 E612BZ1Z

m2

66,96

€

Muntatge i desmuntatge en l'interior d'una cara d'encofrat, de motlla per a lletra de
dimensions 20x30 cm, de porex, fusta o qualsevol altre material, per a deixar un text refós en
el formigó vist
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

2,70

Paret divisòria recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:8, amb ciment
CEM III i additiu inclusor aire/plastificant
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-106 E6523BAB

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 400 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

49,13

€

P-107 E6523BDB

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament d'una placa de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

57,77

€

P-108 E6523X01

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 205 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara i una
placa més enmig dels dos perfils metàl·lics, de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de 2 plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622
m2K/W
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

65,29

€

P-88

P-89

P-90

P-91

P-92

P-93

E4BC3000

E4BGX002

E4D21A03

E4D21A23

E4D2FA03

E4D2X001

kg

u

m2

m2

m2

u

€

€

€

€

€

€

P-94

E4D8U100

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cèrcols de directriu recta,
inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons
(CINQUANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

51,12

€

P-95

E4DC2D02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, inclosa part proporcional de mata vius i
tractament del junt dels plafons
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

52,10

€

P-96

E4DCAD02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
(SEIXANTA-UN EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

61,09

€

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, inclosa part proporcional de
mata vius i tractament del junt dels plafons
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

68,55

P-97

E4DCBD02

m2

€
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P-109 E6524HAB

P-110 E6524X01

P-111 E6524X02

P-112 E6524X03

P-113 E652PX01

P-114 E66A3005

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2K/W
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

34,10

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 63 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en
una cara, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca, amb paper Kraft, de
resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W
(VINT-I-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

27,04

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en
una sola cara, fixada mecànicament
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

23,38

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 63 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en
una sola cara, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

31,20

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a una sola cara, una estàndard (A)
de 15 mm, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2K/W
(TRENTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

33,12

Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de
remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de
lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable
(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

217,73

€

14

P-120 E7C22252

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 20 mm de gruix i
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >= 0,71429 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell recte, col·locada amb adhesiu de formulació específica
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

8,57

€

P-121 E7C6AX01

m2

Aïllament amb plaques rígides de llana de vidre de 30 mm de gruix amb revestiment de paper
Kraft
(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

19,08

€

P-122 E7CE1X01

m2

Lamina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada, tipus ''Impactodan 5'' de Danosa, amb
xapa de morter armada, de 5 cm de gruix, prèvia a paviment
(SETZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

16,43

€

P-123 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
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

43,28

€

P-124 E7J15205

m

Formació de junt amb banda de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i 20 cm d'amplària
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

0,53

€

P-125 E7J5129A

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica
(SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

6,41

€

P-126 E81121D2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat
(DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

17,37

€

P-127 E8251335

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 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

22,25

€

P-128 E83LS5R8DIMC m2

50% del cost de: Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat
decoratiu d'alta pressió HPL/EDF tipus ignífug i d'aplicació severa, de 6 mm de gruix i de >=
4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0,
cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color estàndard, col·locat amb
fixació oculta sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament
vertical. Article: ref. UNIS8FR de la sèrie PLAQUES DE RESINES de TRESPA
(SEIXANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

60,05

€

P-129 E8445200

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult
amb suspensió, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

24,29

€

P-130 E8448400

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de
gruix , amb entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de
sostre de 4 m com a màxim
(TRENTA-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

32,17

€

P-131 E8448444

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de
gruix , amb entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de
sostre de 4 m com a màxim
(QUARANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

43,19

€

€

€

Pàg.:

€

€

€

P-115 E6MEX001

m2

Mur cortina amb perfils de 140, 100 i 50 mm de fondària per 52 mm amplària, d'alumini
anoditzat, amb trencament de pont tèrmic i acabat exterior amb tapetes rectes clipades,
sistema ''Mx parrilla tradicional'' de Technal, inclosa part proporcional de remats perimetrals
de xapa d'alumini de 2 mm i aïllament, segons especificacions de plànols. Muntat
(DOS-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

220,90

€

P-116 E6MZX001

m2

Panell ''sanwich'' format per planxa exterior d'alumini anoditzat de 2 mm de gruix, aïllament
rígid de 2 cm de gruix i tauler interior

35,60

€

(TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
P-117 E787X001

m2

Impermeabilització de la cara superior de la llosa amb emulsió tipus Mopren de Texsa o
similar, de color gris
(TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

3,75

€

P-118 E7B21H0L

m2

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida
(UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

1,37

€

P-119 E7BC37F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 200 a 250
g/m2, col·locat sense adherir
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

3,59

€
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P-132 E844X001

P-133 E865X002

m2

m2
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Cel ras flotant de placa de gui laminat, per aïllament acústic, amb doble estructura de perfils
U de xapa d'acer galvanitzat, de 60 mm, a dos nivells, el primer modulat cada 600 mm,
suspés del sostre mitjançant barra roscada de 6 mm de diàmetre i el segon, modulat a 300
mm, subjectat al primer mitjançant fixacions mecàniques, una placa de guix laminat, tipus
''FON R8/18 BC'' de Pladur, de 13 mm de gruix, amb capa de llana de roca, de 75 mm de
gruix. Completament acabat
(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

60,28

Revestiment de parament vertical amb emplafonat de DM de 10 mm de gruix, i > 650 kg/m3
de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, d0, fixat sobre
rastrells horitzontals de fusta de 20x20 mm, per pintar, amb unió encadellada i junta vista,
fixades mecànicament, segons detalls.
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

17,57

€

m2

Revestiment de barana d'escala amb emplafonat de DM de 10 mm de gruix, i > 650 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, d0, per pintar, amb
unió encadellada i junta vista, fixades mecànicament, segons detalls.
(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

16,71

€

P-135 E894B0P6

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura alumini, amb dues capes d'imprimació
sintètica i dues d'acabat
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

22,49

€

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
(VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

8,21

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

4,69

P-136 E8981BA0

P-137 E898J2A0

m2

m2

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior intens
(VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

27,07

€

P-146 E9C21424

m2

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús
interior
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

28,46

€

P-147 E9DAU010

m2

Paviment interior antilliscant (relliscositat classe 2) de rajola de gres extruït sense esmaltar
de forma rectangular, preu alt, de 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

37,32

€

P-148 E9G11BB1

m2

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

21,52

€

P-149 E9GZX001

m2

Remolinat mecànic d'acabat a solera de formigó de la sala de climatització
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

0,26

€

P-150 E9JEK100

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 22 mm d'alçària,
amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

209,42

€

P-151 E9U21X01

m

Sòcol de terratzo llis de microgrà, preu mitjà, de 5 cm d'alçària, col·locat amb pasta adhesiva
o ciment cola
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

6,54

€

P-152 E9V2AA2N

m

Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire, amb un cantell polit i
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

56,41

€

P-153 E9ZX002

m2

Rebaixat i tractament antirelliscant per a Rd > 35 segons UNE-ENV 12633:2003 (classe 2)
amb polit amb gra de 100 i abrillantat amb sals de paviment de terratzo .
(NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

9,83

€

P-154 E9Z2X001

m2

Rebaixat i tractament antirelliscant per a Rd > 15 segons UNE-ENV 12633:2003 (classe 1)
amb polit amb gra de 200 i abrillantat amb sals i cristalitzat de paviment de terratzo .
(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

9,72

€

P-155 EA00X001

u

Porta d'un full batent, tipus Fe.03, per un buit d'obra de 900x2120 mm, d'estructura
galvanitzada de perfils d'acer, tipus ''Perfrisa, Sèrie C'', de 40x50 mm, i emplafonat amb
tauler fenòlic de 6 mm de gruix per ambdues cares, amb ferratges, segons especificacions de
plànol corresponent de la Sèrie E.8.2
(SIS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

622,80

€

P-156 EA00X002

u

Porta de dos fulls batents, tipus Fe.02, per un buit d'obra de 1760x3730 mm, d'estructura
galvanitzada de perfils d'acer, tipus ''Perfrisa, Sèrie C'', de 40x50 mm, i emplafonat amb
tauler fenòlic de 6 mm de gruix per ambdues cares, amb plafó superior fins a sostre en la
cara interior de la porta, amb ferratges i barra antipànic, segons especificacions de plànol
corresponent de la Sèrie E.8.2
(NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

993,60

€

P-157 EA00X003

u

Porta d'armari de dos fulls batents, tipus Fe.01,per a un buit d'obra de 1080x2640 mm, amb
bastiment i marc de perfil d'acer galvanitzat, de 40x20 mm, emplafonada amb tauler fenòlic
de 6 mm de gruix, segons especificacions de plànol corresponent de la Sèrie E.8.2
(SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

798,30

€

€

€

P-138 E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

5,40

€

P-139 E89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

18,91

€

P-140 E89A3BB0

m2

Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(VINT-I-UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

21,06

€

P-141 E8ABX001

m2

Envernissat de passamà de fusta massissa de 24 cm aprox. de desenvolupament de cara de
secció a tractar, amb una capa de preparació i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

4,24

€

P-142 E8B2U001

m2

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
(DINOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

19,12

€

P-143 E8B41110

m2

Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb
aigua, una capa d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

15,25

€

P-144 E9232B91

m2

Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

9,20

€

16

P-145 E9C1443B

€

P-134 E865X003

Pàg.:
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u

u
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Visera per a porta d'ascensor de dimensions en planta 544x1650 mm formada per:
- Estructura interior d'acer, amb un tub de 100x80x4mm i 5 platines trapezoidals de 5mm de
gruix, soldada, amb una capa d'imprimació antioxidant i ancorada a murs de formigó amb tac
químic.
- Formació de peça de cantell amb perfil conformat amb fred tipus UF 50x50x4 mm d'acer
innoxidable austenític AISI 304, acabat polit mat.
- Revestiment superior i inferior de xapa plegada d'acer innoxidable austenític AISI 304 de 2
mm de gruix, amb acabat polit mat.
Element complert segons detall específic dels tancaments S06 i S07, col·locat.
(TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

308,80

Finestra fixa d'acer, galvanitzada, de 170 d'alçària mitja per 302 cm d'amplària, amb bastidor
de perfil L d'acer de 40x40x1,5 mm, amb tres muntants intermedis, persiana de xapa d'acer
de doble plec en tota la cara exterior, recobrint el bastiment, agafada a l'obra amb fixacions
mcàniques
(QUATRE-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

486,36

Porta de 2 fulls batents d'acer, galvanitzada, de llum d'obra 157x220 cm, amb bastidor de
perfil L, de 40x40x1,5 mm, d'acer, persiana de xapa d'acer de doble plec en tota la cara
exterior, recobrint el bastiment, amb pany, col·locada. (Element S08)
(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

331,98

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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P-170 EAM2X002

u

Porta d'obertura automàtica amb un full fix i un full corredís, de dimensions 3330x2800 mm.
amb barra de guia i mecanisme de 7 cm d'alçària, tipus ''Slimdrive'' de GEZE, força limitada a
150 N, control per microprocessador inteligent, bateria d'emergència, programador amb
display i teclat tàctil, perfilaria perimetral estanca, bloqueig electromagnètic i detectors de
moviment. Muntada i connectada a la xarxa elèctrica
(TRES MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

3.562,20

€

P-171 EAM2X003

u

Porta d'obertura automàtica, telescòpica, amb un full fix i 2 fulls corredissos, de dimensions
2735x2070 mm, amb barra de guia i mecanisme de 7 cm d'alçària, tipus ''Slimdrive'' de
GEZE, força limitada a 150 N, control per microprocessador inteligent, bateria d'emergència,
programador amb display i teclat tàctil, perfilaria perimetral estanca, bloqueig electromagnètic
i detectors de moviment. Muntada i connectada a la xarxa elèctrica
(QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS)

4.321,00

€

P-172 EAU0X001

u

Tancament practicable de DM per pintar, de fulls articulats en acordeó, per a un buït d'obra
de 492,30x235 cm, amb bastiment de fusta, reforç superior al dintell de tub d'acer i guia
encastada al travesser
(MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

1.052,42

€

P-173 EAV0X002

m

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 500x60 mm, formada per una estructura
interior de tub d'cer inox. sense polir, de 40x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de
tauler fenòlic de 6 mm de gruix, acaba de color, acabada de color, segons especificació de la
memòria. Element complert i col·locat a l'obra, segons detalls.
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

68,76

€

P-174 EAV0X003

m

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 650x80 mm, formada per una estructura
interior de tub d'cer inox. sense polir, de 60x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de
tauler fenòlic de 6 mm de gruix, acabada de color, segons especificació de la memòria.
Element complert i col·locat a l'obra, segons detalls.
(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

96,63

€

€

€

P-161 EAFAX001

u

Porta d'un full batent d'alumini anoditzat, de dimensions 900x2800 mm de llum d'obra,
perfilaria tipus PG de Technal, amb barra antipànic, muntada sobre mur cortina.
(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

512,10

€

P-162 EAFAX002

u

Porta de 2 fulls batents d'alumini anoditzat, de dimensions 1740x2070 mm de llum d'obra,
perfilaria tipus PG de Technal, sistema de tancament amb pany, agafadors interiors i
exteriors tipus 2504/600 d'Ocariz, als 2 fulls, muntada sobre mur cortina.
(NOU-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

903,69

€

P-163 EAM1X001

u

Porta i vidriera, tipus S.01, amb full batent i tarja fixa, per a un buit d'obra de 510x278,4 - 290
cm, amb marc i agafador d'acer inox., segons especificacions dels plànols sèrie E 10
(CINC MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

5.089,80

€

P-175 EAV0X004

m

50% del cost de: Element d'ancoratge, d'acer inox., per a lames de protecció solar, format per
peces i formes distintes, segons el cas i segons detall de plànols, col·locat i muntat
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

14,40

€

P-164 EAM1X002

u

Tancament fix de vidre, tipus S.02, per a un buit d'obra, de 100x290 cm, amb vidre laminar
de 4+4 allotjat a U d'acer inox. encastada, segons especificacions dels plànols sèrie E 10
(TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

353,51

€

P-176 EB12X001

m

Estructura d'acer per a barana horitzontal o inclinada, de platines de 60x10 i 60x5 mm i perfil
tubular de 40x40x2 mm, per pintar, amb imprimació antioxidant (tota) i acabat amb pintura
tipus 'Martele' (els elements vistos), segons detall de plànol, muntada
(SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

75,55

€

P-165 EAM1X003

u

Porta i vidriera, tipus S.03, amb full batent i 2 targes fixes, per a un buit d'obra de 324x290
cm, amb marc i ferratges d'acer inox., segons especificacions dels plànols sèrie E 10
(QUATRE MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS)

4.326,00

€
P-177 EB12X002

m

Barana d'acer 'corten', tipus D, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de
60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb tac químic
a daus de formigó o mur, segons detalls, de 1040 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre
moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge, dau
de formigó i resta d'elements de muntatge. (barana 21)
(VUITANTA-SET EUROS)

87,00

€

P-178 EB14X001

m

Doble passamà de tub d'acer inox. satinat de D 50 mm, soldat amb suports a barana o
ancorat a mur, segons plànols de detall, inclosa part proporcional de cegament dels extrems
i elements de subjecció que puguin caldrà. Col·locat
(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

91,42

€

P-166 EAM1X004

u

Porta de vidre, tipus S.04, per a un buit d'obra de 216x100 cm, de vidre trampat, pivotant, de
8 mm de gruix i ferratges d'acer inox., segons especificacions dels plànols sèrie E 10
(NOU-CENTS SEIXANTA-UN EUROS)

961,00

€

P-167 EAM1X005

u

Tancament fix de vidre, tipus S.05, per a un buit d'obra, de 77,5x280 cm, amb vidre laminar
de 4+4 allotjat a U d'acer inox. encastada, segons especificacions dels plànols sèrie E 10
(DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

264,52

€

P-168 EAM1X006

u

Tancament fix de vidre, tipus S.06, per a un buit d'obra, de 180x888 cm, amb marc d'acer
inox., i vidre laminar de 5+5, segons especificacions dels plànols sèrie E10 i E12
(TRES MIL SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

3.076,88

€

P-179 EB14X002

m

Passamà de fusta de faig, de secció rodona de D 6 cm, fixat a platina d'acer, segons detall
de plànol, muntat i envernissat
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

22,15

€

P-169 EAM1X007

u

Tancament fix de vidre, tipus S.07, per a un buit d'obra, de 170x130 cm, amb marc d'acer
inox., i vidre laminar de 5+5, segons especificacions dels plànols sèrie E10 i E12
(VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

865,00

€

P-180 EB92X001

u

Caràcter alfanumèric adhesiu, a adherir, sobre vidre de façana a la planta primera, de 120
cm d'alçària
(NOU EUROS)

9,00

€
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P-181 EB92X002

u

Caràcter alfanumèric adhesiu, a adherir, sobre vidre de façana a la planta primera, de 15 cm
d'alçària
(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

1,12

€

P-182 EB92X003

u

Placa directori de senyalització general, de lamel·les independents, d'alumini pintat, de mides
totals de 66x66 cm, col·locada
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

203,04

€

Lamel·les autònomes de retolació de dependències, d'alumini pintat, de 6x30 cm, col·locades
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

8,46

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

60,82

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb
1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 16 mm, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

53,80

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb
1 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 14 mm, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

54,95

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1
butiral transparent, col·locat
(VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

83,63

P-183 EB92X004

P-184 EC151C01

P-185 EC1FA141

P-186 EC1FA641

P-187 EC1GFB01

u

m2

m2

m2

m2

P-189 EC1GG601

m2

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1
butiral transparent, col·locat
(SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

77,88

€

P-190 EC1K1501

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

65,17

€

P-191 ED00X001

u

Desguàs de fosat d'ascensor a pou d'absorció, reblert de grava
(CENT EUROS)

100,00

€

P-194 ED116371

m

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(DINOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

19,75

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

21,22

20,79

€

P-196 ED15M711

m

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

24,60

€

P-197 ED15N911

m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

52,77

€

P-198 ED31U010

u

Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal·lat
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

25,35

€

P-199 ED351230

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i 3,5 cm de gruix,
per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

31,67

€

P-200 ED354356

u

Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(CENT VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

120,60

€

P-201 ED51A3AV

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 80 mm de
diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques
(VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

86,98

€

P-202 ED5A5E00

m

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre,
envoltat de grava i feltre geotèxtil
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

8,62

€

P-203 ED7FQ312

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

44,30

€

P-204 ED7FQ412

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

54,31

€

P-205 ED7K3324

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

55,90

€

P-206 ED7K677S

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110
mm, penjat al sostre
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

38,98

€

P-207 ED7K697S

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160
mm, penjat al sostre
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

59,31

€

€

€

P-193 ED116271

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides
(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€

76,96

23,29

m

€

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 14 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1
butiral transparent, col·locat
(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-195 ED15G871

€

m2

m

20

€

P-188 EC1GG101

P-192 ED111E71

Pàg.:

€

€

€
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P-208 EE41X001

u

Xemeneia barret d'acer inoxidable, de D 500 mm, llargària 6000 mm i gruix 2 mm, muntada
en dos trams, encamisant conducte circular flexible de doble capa més aïllant, per a extracció
de fums de cuina del bar, tipus ''A/26 Triple'' de RIXAAB, inclosos elements de subjecció,
muntada
(MIL NOU-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

1.910,70

€

P-221 EEG2X003

u

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB18G de 5.6 Kw en fred i 6.3 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte
ocult.
(MIL CINC-CENTS EUROS)

1.500,00

€

P-209 EE42QB22

m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm i muntat superficialment
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

55,36

€

P-222 EEG2X004

u

1.580,00

€

P-210 EE44BGS3

m

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliester i feltre de llana de vidre,
de 406 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
(SETZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

16,05

€

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB24G de 7.1 Kw en fred i 8.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte
ocult.
(MIL CINC-CENTS VUITANTA EUROS)

P-223 EEG2X005

u

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB30G de 9.0 Kw en fred i 10.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte
ocult.
(MIL SET-CENTS DEU EUROS)

1.710,00

€

P-224 EEG2X006

u

Unitat interior mural , de la marca General Fujitsu, model
AUGE7G de 2.2 Kw en fred i 2.8 Kw en calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a
xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult
(NOU-CENTS VINT EUROS)

920,00

€

P-225 EEG2X007

u

Unitat interior mural , de la marca General Fujitsu, model
ASGA24G de 7.1 Kw en fred i 8. Kw en calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a
xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult
(MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS)

1.240,00

€

P-226 EEK11D71

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

37,36

€

P-227 EEKN1RM0

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 1310x810 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

852,47

€

P-228 EEKNX001

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 1850x810 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
(CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

553,79

€

P-229 EEM32211

u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat
(VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

81,96

€

P-211 EE4ZHJ07

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 480 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques
(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

224,78

€

P-212 EE4ZX001

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1230x480 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

242,10

€

P-213 EE4ZX002

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1140x480 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

237,60

€

P-214 EE4ZX003

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 950x1450 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

350,10

€

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 850x700 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques
(DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

242,10

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

34,22

Unitat Exterior de Volum de Refrigerant Variable de la
marca General-Fujitsu, model AJG 360 LALBH, de 113 Kw en fred i 126.5 Kw en calor,
instal·lada.
(VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS EUROS)

28.500,00

Unitat Exterior de Volum de Refrigerant Variable de la marca General-Fujitsu, model AJGA
54 LCLAH, de 15,1 Kw en fred i 16.5 en calor, instal·lada.

4.200,00

€

P-230 EEMHU150

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màxima de
140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 450 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat amb ''silenblock'' i connectat
(MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

1.514,12

€

P-231 EEMHU200

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1400 m3/h i una pressió estàtica màxima de
140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat amb ''silenblock'' i connectat
(MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

1.793,82

€

P-232 EEMHU250

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 2000 m3/h i una pressió estàtica màxima de
150 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat amb ''silenblock'' i connectat
(DOS MIL SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

2.062,79

€

P-215 EE4ZX004

P-216 EE52Q23A

P-217 EED5X001

P-218 EED5X002

u

m2

u

u

€

€

€

(QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS)
P-219 EEG2X001

u

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB09G de 2.8 Kw en fred i 3,2 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte
ocult.
(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

1.250,00

€

P-220 EEG2X002

u

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB12G de 3.6 Kw en fred i 4.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte
ocult.
(MIL TRES-CENTS EUROS)

1.300,00

€
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P-233 EEMHUX01

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal mínim de 2500 m3/h i una pressió estàtica
màxima de 160 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de potència elèctrica
total absorbida, col.locat amb ''silenblock'' i connectat
(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-234 EENPX001

u

P-235 EEU0X001

u

P-236 EEU0X002

P-237 EEU0X003

P-238 EEU0X004

P-239 EEU0X005

u

u

u

u
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2.273,83

€

Caixa de filtratge d'aire de dues etapes F6-F8, amb ventilador, col·locada i connectada
(DOS-CENTS SETANTA EUROS)

270,00

€

Junt de derivació per a unir 2 unitats exteriors multi bomba de calor, tipus ARCNN21 de LG,
instal·lat
(CENT SETANTA-UN EUROS)

171,00

€

Separador dos tubs per potències inferiors a 28 Kw model
UTP-AX090A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.
(CENT VUITANTA EUROS)

180,00

Separador dos tubs per potències superiors a entre 28 i 56
Kw model UTP-AX180A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.
(CENT VUITANTA EUROS)

180,00

Junt de derivació per a sistemes multi bomba de calor < de 71 kW, tipus ARBLN07121,
instal·lat
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

157,50

Separador dos tubs per potències superiors a 56 Kw model
UTP-AX567A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.
(TRES-CENTS VINT EUROS)

320,00

P-247 EG11X001

u

Subministrament i col·locació de CGP 400 A de seccionament i derivació de companyia i
CGP 250 A d'abonat, segons esquema 9 d'acord Guia FECSA ENDESA, centralització de
comptadors per a dos subministraments trifàsics (un de reserva), i una centralització TMF1,
10 metres de línia d'enllaç sota tub 4x95 mm2, RV 0,6/1KV, proteccions contra
sobretensions permanents i transitòries, i interruptors generals de potencia, i accessoris
inclosos.
(MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-248 EG22X001

m

P-249 EG22X002

Pàg.:

24

1.950,00

€

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i totalment instal·lat
(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

0,38

€

m

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i totalment instal·lat
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

0,49

€

P-250 EG22X003

m

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i totalment instal·lat
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

0,58

€

P-251 EG22X004

m

Safata porta cables, reixeta metàtica 35 x 100 mm, electrosoldada i galvanitzada en calent,
inclus subjeccions i totalment instal·lada
(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

3,89

€

P-252 EG22X005

m

Safata porta cables, reixeta metàl·lica 35 x 200 mm, electrosoldada i galvanitzada en calent,
inclus subjeccions i totalment instal·lada
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

5,67

€

P-253 EG34X001

m

Cable de secció nominal 5x25 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

42,70

€

€

€

€

€

1.980,00

€

P-254 EG34X002

m

Cable de secció nominal 5x16 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

29,04

€

Placa de comunicació per a recuperadors entàlpics, per a recuperadors tipus ''ECO V'',
instal·lada
(NORANTA-NOU EUROS)

99,00

€

P-255 EG34X003

m

Cable de secció nominal 5x10 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
(VINT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

20,15

€

P-256 EG34X004

m

€

Controlador remot per cable, programable, per unitats interiors i recuperadors, instal·lat
(VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

89,91

€

Cable de secció nominal 5x6 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

16,24

u

P-257 EG34X005

m

2,56

u

Termòstat per cable multifunció UTY RLRG de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.
(CENT CINQUANTA EUROS)

150,00

€

Cable de secció nominal 5x4 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

€

P-243 EEV3XOO2

P-258 EG34X006

m

21,50

u

Instal·lació elèctrica de punt de control
(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

92,92

€

Cable de secció nominal 3x16 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€

P-244 EEV42001

P-259 EG34X007

m

1,62

m

Tub de coure semidur de diàmetres diversos entre 3/8'' i 1'' 1/8, de gruixos entre 0,76 mm i 1
mm, soldat per capilaritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat. Diàmetres segons
detall de projecte
(SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

7,51

€

Cable de secció nominal 3x4 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

€

P-245 EF5AX001

P-260 EG34X008

m

Cable de secció nominal 3x2,5 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
(UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

1,01

€

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluïds a
temperatura entre -50º i 105ºC, per a tub de diàmetre exterior entre 9,50 i 28,50 mm, de 6
mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua superior a 5000,
col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà
(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

3,96

P-261 EG34X009

m

Cable de secció nominal 3x1,5 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

0,98

€

P-262 EG51X001

u

Caixa de seccionament
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

175,20

€

P-240 EEV0X001

u

Control centralitzat UTYDCGG de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.
(MIL NOU-CENTS VUITANTA EUROS)

P-241 EEV0X002

u

P-242 EEV3X001

P-246 EFQ3X001

m

€
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P-263 EG51X002

u

Caixa de protecció i mesura
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-264 EG621193

u

P-265 EG621293

P-266 EG621HD3

P-267 EG631153

P-268 EG63915M

P-269 EG63X001

P-270 EG63X002

u

u

u

u

u

u
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187,20

€

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon 28'',
encastat
(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

10,18

€

Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon 28'',
encastat
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

13,46

Commutador triple, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon
28'', encastat
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

14,96

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, tipus ''Simon 28'', encastada
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

10,50

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'', muntada sobre caixa o bastidor
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

11,52

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample triple, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'', muntada sobre caixa o bastidor
(TRETZE EUROS)

13,00

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample quadruple, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'', muntada sobre caixa o
bastidor
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

14,54

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat
(DEU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

10,18

€

Interruptor magneto. 6A II, intensitat nominal 6A., dos pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

14,25

Interruptor diferencial 40/II/0.03, intensitat nominal 40A., dos pols i sensibilitat 30 mA, segons
REBT i Normes UNE, totalment instal·lat
(VINT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

20,50

Interruptor diferencial 40/IV/0.03, intensitat nominal 40A., quatre pols i sensibilitat 30, segons
REBT i Normes UNE, totalment instal·lat
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

34,69

Interruptor magneto. 10A II, intensitat nominal 10A., dos, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
(DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

12,30

Interruptor magneto. 15A II, intensitat nominal 15A., dos pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

15,32

P-276 EG6TX004

P-277 EG6TX005

u

u

€

P-279 EG6TX007

u

Interruptor magneto. 20A II, intensitat nominal 20A., dos pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
(DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

19,84

€

P-280 EG6TX008

u

Interruptor magneto. 30 A II, intensitat nominal 30A., dos pols i sensibilitat 30, segons REBT i
Normes UNE, totalment instal·lat
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

22,52

€

P-281 EG6TX009

u

Interruptor magneto. 35 A II, intensitat nominal 35A., dos pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

24,70

€

P-282 EG6TX010

u

Interruptor magneto. 10 A IV, intensitat nominal 10A., quatre pols, segons REBT i Normes
UNE, totalment instal·lat
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

18,72

€

P-283 EG6TX011

u

Interruptor magneto. 15 A IV, intensitat nominal 15A., quatre pols, segons REBT i Normes
UNE, totalment instal·lat
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

21,50

€

P-284 EG6TX012

u

Interruptor magneto. 60 A IV, intensitat nominal 40A. regulable, quatre pols, segons REBT i
Normes UNE, totalment instal·lat
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

42,80

€

P-285 EG6TX013

u

Interruptor magneto. 80 A IV, intensitat nominal 80A. regulable, quatre pols, segons REBT i
Normes UNE, totalment instal·lat
(SETANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

72,90

€

P-286 EG6TX014

u

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, EI-120, amb capacitat fins a
36 mòduls, amb estructura chasis, porta i tanca, totalment instal·lat
(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS)

236,00

€

P-287 EG6TX015

u

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, amb capacitat fins a 24
mòduls, amb estructura chasis, porta i tanca, totalment instal·lat
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

122,33

€

P-288 EG6TX016

u

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, amb capacitat fins a 14
mòduls, amb estructura chasis, porta i tanca, totalment instal·lat
(NORANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

98,54

€

P-289 EG731183

u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat
(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

60,26

€

P-290 EGA12222

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

18,36

€

P-291 EGA21113

u

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa,
preu alt, encastat
(DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

17,93

€

€

P-272 EG641173

u

17,15

€

€

P-275 EG6TX002

Interruptor magneto. 16A II, intensitat nominal 16A., dos pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
(DISSET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

€

11,21

u

u

€

Base de connexió d'aparells elèctrics
(ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-274 EG6TX001

P-278 EG6TX006

€

u

u

26

€

P-271 EG63X003

P-273 EG67X003

Pàg.:

€

€

€

€

€
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P-292 EH253226

u

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de vidre opal i 1 tub fluorescent de 36
W, de forma rectangular, dins de canal de xapa plegada i encastada al sostre, segons detalls
de plànol
(SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

77,36

€

P-293 EH253326

u

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de vidre opal i 1 tub fluorescent de 58
W, de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, i encastada al sostre
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

92,53

€

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 18 W en posició
horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre
(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

47,46

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

47,66

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

57,40

Llumenera estanca decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de
la llumenera, amb font d'alimentació, encastada
(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

135,41

P-294 EH2DA326

P-295 EH2DA346

P-296 EH2DA3D6

P-297 EH2L1141

P-298 EH616811

P-299 EH61X001

P-300 EH61X002

u

u

u

u

u

u

u

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

43,73

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 11 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment
(SEIXANTA-TRES EUROS)

63,00

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 22 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment
(NORANTA EUROS)

90,00

€

€

87,43

€

P-302 EJ00X001

u

Placa solar de tubs de buit de dimensions totals720x220x120 mm, posició horitzontal,
adaptada per a connexió a sistema Solar Compact Easy 160 de Baxi Roca o equivalent,
incloent estructura de suport, valvuleria i accessoris, totalment connectada i en funcionament.
(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)

682,00

€

2.242,00

Vàlvula de tall de DN 15 o DN 20 i d'esfera PN25 totalment instal·lada i funcionant
(CATORZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

14,80

€

P-305 EJ00X013

u

Vàlvula de tall de DN25 o DN32, de esfera PN25 totalment instal·lada i funcionant
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

16,83

€

P-306 EJ00X014

u

Vàlvula de tall de DN40, de esfera PN25 totalment instal·lada i funcionant
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

28,80

€

P-307 EJ00X015

u

Vàlvula anti retorn de DN15, DN25 i DN32 totalment instal·lada i funcionant
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

12,98

€

P-308 EJ00X016

u

Filtre DN25 i DN32, PN16, totalment instal·lat i funcionant
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

15,32

€

P-309 EJ00X020

u

Vàlvula termostàtica DN32, PN25, totalment instal·lada i funcionant
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

88,76

€

P-310 EJ00X021

u

Vàlvules de drenatge de DN15, DN25
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

12,34

€

P-311 EJ00X022

u

Cabalímetre en línia DN25 o DN32, totalment instal·lat i funcionant
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

62,15

€

P-312 EJ00X023

m

Tub de coure normalitzat, de DN15, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

3,21

€

P-313 EJ00X024

m

Tub de coure normalitzat, DN20, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,74

€

P-314 EJ00X025

m

Tub de coure normalitzat, de DN25, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
(CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

5,33

€

P-315 EJ00X026

m

Tub de coure normalitzat, de DN32, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,94

€

P-316 EJ00X027

m

Tub de coure normalitzat, de DN40, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

6,25

€

P-317 EJ00X028

m

Aïllament per a tub de coure normalitzat segons RITE, DN15, DN20 i DN25, elastòmeric tipus
armaflex o similar, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
(UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,68

€

P-318 EJ00X029

m

Aïllament per a tub de coure normalitzat segons RITE, DN32 i DN40 elastòmeric tipus
armaflex o similar, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
(UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

1,32

€

P-319 EJ00X031

u

Quadre elèctric de protecció i comandament, incloent els interruptorrs magnetotèrmics i
diferencials d'alta sensibilitat, contactors, guardamotors, rellotge programador i variadors de
freqüència, necessàris pel correcte funcionement de la instal·lació d'ACS i d'AF, totalment
instal·lat i funcionant
(CINC-CENTS VUITANTA EUROS)

580,00

€

€

Sensor de nivell de il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat, per a línies de llumeneres paral·leles a mur
cortina
(VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

Subministrament i instal·lació de sistema solar compacte Solar Compact Easy 160 de Baxi
Roca o equivalent, adaptat per a connexió amb placa solar tèrmica de tubs de buit (en
substitució de la placa convencional que inclou el sistema). Inclou elements de suport,
acumulador FST per a una capacitat de 160 litres, purgador automàtic, vàlvula termostàtica

u

€

u

u

P-304 EJ00X012

€

P-301 EHV21F00

P-303 EJ00X004

28

mescladora, tubs flexibles d'acer innoxidable per a connexió amb la placa, a <15 m de
distància, vas d'expansió, vàlvula de seguretat, líquid solar i resta d'accessoris necessaris.
(DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS)

€

€

Pàg.:

€
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P-320 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
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

219,49

€

P-321 EJ18LHAA

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina
(CENT DEU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

110,05

€

P-322 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
(SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

71,65

€

P-323 EJ1ZAD01

u

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat
brillant, preu superior
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

46,49

€

P-324 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
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

66,05

€

P-325 EJ24A131

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

18,99

€

u

Bateria mescladora per a aigüera, mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb broc
giratori de tub, dues entrades de 1/2´´
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

84,85

€

P-327 EJ298131

u

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

24,30

€

P-328 EJ3317N7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC
(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

10,39

€

P-329 EJ33U010

u

Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

17,55

€

Lavabo de porcellana esmaltada, de 75x44 cm, de color blanc, tipus ''Diverta'' de Roca,
col·locat, amb suports murals agafats a mur d'obra
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS)

154,00

u

u

Lavabo de porcellana esmaltada, de 47x44 cm, de color blanc, tipus ''Diverta'' de Roca,
col·locat, amb suports murals agafats a mur d'obra
(CENT QUARANTA-UN EUROS)

141,00

€

P-332 EJ42U010

u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

68,45

€

u

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255
mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-334 EJ46U020

u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

283,50

€

P-335 EJ4ZU015

u

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150
mm, col·locat amb fixacions mecàniques
(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

19,25

€

P-336 EJA26310I44X

u

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència ref. 14SDNV100 de la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL , col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat
(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

333,13

€

P-337 EL26X001

u

Subministrament i instal·lació d'un ascensor elèctric sense cambra de màquines OTIS GeN2
Confort acabats Lúmina, de 630Kg per a 8 persones, amb embarcament simple, tracció
mitjançant cintes planes de poliuretà i cabina de 1100x1400mm, per a de 3 parades, 7,75
metres de recorregut, amb una velocitat de 1, col·locat en forat d'obra de dimensions
aproximades 1,8x1,8m, 3,6 de sobre-recorregut i 1 m de fossat.
Portes automàtiques telescòpiques laterals de 800x2000mm d' acer inoxidable en cabina i
pis.
Panells interiors de cabina tipus SKINPLATE, paviment de xapa llagrimada, sostre pla amb
spots de led, passamans complet, sense mirall. Multi pantalla digital amb vídeo-trucada,
apagat automàtic de llum de cabina, sistema regeneratiu REGEN DRIVE que gerena
electricitat i la retorna a la xarxa, cortina d'infrarojos.

16.100,00

€

25.161,00

€

39,29

P-338 EL2822G1

u

€

Subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric sense cambra de màquines OTIS GeN2
Confort, acabats Lúmina, de 630Kg per a 8 persones, amb doble embarcament a 180°,
tracció mitjançant cintes planes de poliuretà, cabina de 1100x1400mm de 2 parades, 7,5
metres de recorregut, amb una velocitat de 1 m/s, per a unes dimensions de buit d'obra de
1650x1750mm, 3600mm de sobre-recorregut i 1 metre de fossat.
Portes automàtiques telescòpiques laterals de 800x2000mm de vidre emmarcat amb acer
inoxidable en cabina i pis en ambdós embarcaments.
Acabat amb panells interiors de cabina d'acer inoxidable, paviment de xapa llagrimada,
sostre pla amb spots de led, passamans a dos paraments i equipat amb multi pantalla digital
amb vídeo-trucada, botonera exterior estanca, apagat automàtic de llum de cabina, sistema
regeneratiu REGEN DRIVE que gerena electricitat i la retorna a la xarxa, cortina d'infrarojos i
sistema de desconnexió automàtica de l'ascensor segons franja horària.
(VINT-I-CINC MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS)

P-339 EM131211

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'interior
(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

37,23

€

P-340 EM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment
(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

117,36

€

P-341 EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 21A-113B, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret.
(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

50,46

€

P-342 EM31351J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

133,43

€

€

P-331 EJ3B2X02

P-333 EJ43U010

30

(SETZE MIL CENT EUROS)

P-326 EJ28J12A

P-330 EJ3B2X01
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P-343 EP112102

u

Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal banda V), en pal de <= 4 m d'alçària i
recolzat a una base plana
(SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

635,81

€

P-344 EP121040

u

Amplificador monocanal, banda UHF, guanys de 43 dB, nivell màxim de sortida de 117 dBuv,
muntatge en tècnica Z, atenuador regulable a l'entrada de 18 dB, instal·lat
(SETANTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

78,09

€

Central de megafonia, amb amplificador de 10 W de potència i 4 zones, amb alimentació
integrada, col·locat
(SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)

651,01

Altaveu circular de sostre bicònic de 4'' de diàmetre, de 5 W de potència (RMS), sensibilitat (1
kHz, 1 W, 1 m) de 81 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica, fixació per molles i per a
encastar en fals sostre
(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

36,72

P-345 EP32U001

P-346 EP35UAC2

u

u

P-357 EQ71X051

m2

Cortina enrotllable ''screen'', en mòduls de fins a 2 m d'amplària i 2,70 m d'alçària, col·locada
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-358 EQ71X052

u

Motorització de mòdul de cortina enrotllable ''screen'', de fins a 2 m d'amplària, conectada
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-359 EQ71X053

m2

Cortina plegable opaca
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-360 EQ81X001

u

P-361 EQ81X002

Pàg.:
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30,46

€

144,67

€

33,84

€

Placa vitroceràmica de 78 cm d'amplària, tipus ''Framtid HGC67, d'IKEA, instal·lada i
connectada
(QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

449,10

€

u

Forn elèctric d'encastar a mobles de cuina, tipus ''Tagan OV3'' d'IKEA, instal·lat i connectat
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

157,50

€

€

€

P-347 EP52U001

u

Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament
en centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes, col·locat
(QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

41,40

€

P-362 EQ81X003

u

Nevera elèctrica amb congelador, de sota taulell, de dimensions 60x60x85 cm,
aproximadament, tipus ''Frostig SC100/17'' d'IKEA, instal·lada
(TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

359,10

€

P-348 EP5314A3

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per
cargols, amb tapa, de preu alt, encastada
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

22,45

€

P-363 ER3PX001

m3

Rebliment de trasdós de mur verd amb terra vegetal, subministrada a granel i estesa i
compactada amb mitjans mecànics lleugers o manuals en semitongades de 10 cm.
(QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

15,13

€

P-349 EP7382D3

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor
(VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

20,97

€

P-364 EXF4X007

u

Fulla practicable de finestra oscil·lant muntada sobre mur cortina, d'alumini anoditzat,
perfileria tipus ''Epure'' de Technal, de dimensions 1600, 1670 i 1840 mm d'amplària per 870
mm d'alçària, amb frontisses i manetes a joc i pany. Muntada
(CENT SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

106,88

€

P-350 EQ71X001

u

Cadira d'estructura aluminitzada, apilable, seient i respatller de polipropilè, color a
determinar, sense tapissar, tipus ''Spacio'' (ref. 4112)
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

26,64

€

P-365 EY00X001

u

Partia alçada d'abonament íntegre per totes les ajudes del ram de paleta a altres industrials i
instal·ladors, inclosos materials i mitjans auxiliars necessaris.
(NOU-CENTS QUINZE EUROS)

915,00

€

P-351 EQ71X002

u

Cadira d'estructura aluminitzada, apilable, sense braços, amb pala d'escriptura, seient i
respatller de polipropilè, color a determinar, sense tapissar, tipus ''Spacio'' (ref. 4102)
(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

43,99

€

P-366 F000XPA1

u

Partida alçada per a desplaçament de serveis no previstos en el projecte
(MIL VUIT-CENTS EUROS)

1.800,00

€

P-367 F2131223

m3

€

u

Cadira amb rodes giratòria, sense braços, color a determinar, tipus ''Idonia 100 Operativa''
(ref. 6520)
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

129,44

€

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

45,82

P-352 EQ71X003

P-368 F2194AB5

m2

€

u

Taula modular de 120x80 cm, d'estructura d'acer pintat al forn i potes d'acer cromat, amb
tauler bilaminat de 19 mm de gruix, color blanc (00) o blau (05), model ''Dhinamic'' d'Actiu
(NORANTA-NOU EUROS)

99,00

€

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

5,36

P-353 EQ71X011

P-369 F2194XB5

m2

€

u

Taula modular de 160x80 cm, d'estructura d'acer pintat al forn i potes d'acer cromat, amb
tauler bilaminat de 19 mm de gruix, color blanc (00) o blau (05), model ''Dhinamic'' d'Actiu,
amb faldó i buc de calaixos
(CENT NORANTA-VUIT EUROS)

198,00

€

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

4,45

P-354 EQ71X012

P-370 F21B3X01

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

8,81

€

Armari alt amb portes de 89x222 cm, color blanc aluminitzat, tipus ''Vital'', (ref. A164)
(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

176,81

P-371 F21D3JJ1

m

7,63

€

Prestatgeria de 300x200x40 cm, amb tapa posterior, amb acabat color gris, tipus K100 PTC
(CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

531,29

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-355 EQ71X021

P-356 EQ71X022

u

u

€

€
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P-372 F21DQG02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-373 F21DX001

u

P-374 F21FXF01

m

P-375 F21FXF02

P-376 F21H0001

P-377 F21H0002

P-378 F21HX001

P-379 F21HX011

P-380 F21Q0001

m

u

u

u

m

u
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€

P-386 F222B123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

10,67

€

Modificació de troneta tipus ''H'' de Telefònica, existent
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

25,38

€

P-387 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
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

11,44

€

Demolició de canonada d'aigua potable, de fibrociment de fins a 100 mm de diàmetre,
inclosa l'extracció amb equip i proteccions adients, càrrega i transport dels materials
resultants a abocador autoritzat
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

12,69

€
P-388 F222K420

m3

Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

11,88

€

P-389 F226170F

m3

€

2,54

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
(CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

5,15

Demolició de tub de xarxa de reg, de polietilè de fins a 125 mm de diàmetre, amb obertura i
posterior reblert de rases, inclosa part proporcional de desmuntatge de vàlvules, accessoris i
pericons, inclosa càrrega de residus sobre camió
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-390 F227A00F

m2

2,75

€

Desmuntatge de columna de 9 m, d'enllumenat públic, de projectors, inclosa demolició de
fonamentació, càrrega sobre camió i trasllat a magatzem municipal
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

45,28

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-391 F227F00F

m2

1,94

€

Desmuntatge de fanal amb columna de 3,5 m i lampada simètrica, inclosa demolició de
fonamentació, càrrega sobre camió i trasllat a magatzem municipal
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

45,28

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM
(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-392 F228510F

m3

22,64

€

Arrencada de braç mural amb llumenera assimètrica, inclosa connexió de la línia
d'alimentació elèctrica interrompuda i transport del material resultant a magatzem municipal o
abocador controlat, reposició de l'acabat i recobriment de la façana d'on s'hagi retirat, tot
inclòs
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

18,95

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-393 F2285B0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

19,66

€

P-394 F228A60F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 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
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

12,95

€

P-395 F228X001

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló net, formant un
llit de base de 10 cm de gruix i posteriorment rebliment fins a 10 cm per sobre de la
generatriu del tub, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM, inclosa l'aportació del sauló
(DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

19,79

€

P-396 F228X002

m3

Rebliment i piconatge de clot excavat per escossell i arbre de dimensions aproximades
1,2x1,2x0,8 m, amb terres estructurades formades per grava de granumoletria 50-70 mm i
terra vegetal, segons detall.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

44,57

€

P-397 F2A11000

m3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

10,24

€

P-398 F2A1X002

m3

Subministrament de sorra d'aportació
(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

6,07

€

P-399 F2A1X003

m3

Subministrament de sorra fina d'aportació per a reblert de rases
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

4,82

€

Arrencada de línia d'alimentació elèctrica d'enllumenat públic, grapada a façana
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
Desmuntatge d'element de mobiliari urbà, banc, paperera, font, unitat de joc infantil, etc.,
inclosos suports i demolició de fonamentacions, càrrega sobre camió i trasllat a monodipòsit
o centre autoritzat
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

0,42

32,70

€

€

€

€

€

€

m2

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

0,58

€

P-382 F221A220

m3

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics
(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

3,45

€

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
(SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

7,86

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat
(VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

8,33

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
compressor
(NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

9,90

P-384 F2225223

P-385 F2225650

m3

m3

m3

34

4,99

P-381 F2211020

P-383 F2224123

Pàg.:

€

€

€
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P-400 F2R540EX001

P-401 F32D1A03

P-402 F32D4A23

P-403 F45CX001

P-404 F800X001

P-405 F931R01L

P-406 F9365H11

P-407 F9365H21

P-408 F961X001

P-409 F961X002

P-410 F961X003

P-411 F962X001

u

m2

m2

m3

m

m3

m3

m3

m

m

u

m
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Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de tots els residus de la construcció i dels
enderrocs i de totes les terres sobrants d'excavació, segons determinacions de l'Estudi de
Gestió de Residus. Inclou la classificació a peu d'obra, el transport a abocador autoritzat,
centre de transferència, de reciclatge o valoritzador, deposició i pagament de cànons i taxes.
(CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS)

59.935,95

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, inclosa part
proporcional de formació de junts i d'escorrentius
(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

16,71

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 60x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist, inclosa part proporcional de formació de junts i d'escorrentius
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

24,50

Base inclinada per a escala de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, inclosa armadura d'acer i formació de
graons, segons detall de plànol
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

156,58

Llistó de fusta de pi per a revestiment i protecció de mur de contenció, de secció 7x7 cm,
tractat a l'autoclau amb classe de risc IV, collat a parament vertical de formigó, amb cargols
d'acer inox. i tacs mecànics, segons detall de plànol
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,68

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 100% del PM
(DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

17,97

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, amb acabat reglejat
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

84,26

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 mecànic, amb acabat reglejat
(SETANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

79,12

Vorada tipus V1. Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
(QUARANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

40,94

Vorada tipus V2. Vorada recta de pedra granítica remuntable, escairada, amb aresta
axafranada, segons detall de plànol, serrada mecànicament i flamejada, de 20x20 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

45,07

Vorada V5. Peça de vorada recta de transició, de pedra granítica, segons detall de plànols,
serrada mecànicament i flamejada, de 1000x20x20 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

42,90

Vorada tipus V3 / V4. Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

59,31

€

36

P-412 F962X002

u

Vorada tipus V6. Peça de vorada corba de transició de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

59,50

€

P-413 F9650J40

m

Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.
(DOTZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

12,14

€

P-414 F96AUA10

m

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

34,28

€

P-415 F96AUA40

m

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i d'alçada variable amb una mitjana de 260
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigo HM-20/P/40/I
(QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

47,04

€

P-416 F96AX001

m

Vora de paviment i remat de mur, amb perfil L d'acer corten, format per dues platines de 80 i
90 mm respectivament i 9 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge collats a mur,
amb segellat del junt inferior
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

48,25

€

P-417 F96AX002

m

Contrapetja de perfil de xapa d'acer corten amb un plec, de 210 mm de desenvolupament i
de 3 mm de gruix, inclosos elements d'ancoratge
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

29,40

€

P-418 F9715L11

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

88,29

€

P-419 F974V010

m

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

12,28

€

P-420 F981X012

m

Gual recte per a vianants, de lloses de pedra granítica, serrada i flamejada, de 40x60x8 cm,
formant rampa, col·locades sobre base de formigó i agafades amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

53,02

€

P-421 F981X013

m

Gual corb per a vianants, de lloses de pedra granítica, serrada i flamejada, de 50 cm
d'amplària en el centre per 60 cm de fondària i 8 cm de gruix, i radi 8,5 m, col·locades sobre
base de formigó i agafades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

59,74

€

P-422 F981X014

m

Gual recte per a vehicles de lloses de pedra granítica, serrada i flamejada, de 60x40x15 cm
formant rampa, col·locades sobre base de formigó i agafades amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a obra amb formigonera de 165 l
(VUITANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

87,01

€

P-423 F991UA40

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix,
col.locat amb fonament i anellat de formigó
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

128,61

€

P-424 F991UA50

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó
(CENT QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

147,74

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Pàg.:
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P-425 F991UA80

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10
mm de gruix, tipus 10, col·locat amb fonament i anellat de formigó
(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

150,93

€

P-426 F991UA90

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10
mm de gruix, tipus 9, col·locat amb fonament i anellat de formigó
(DOS-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

203,29

€

Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 160x100x20 cm i de 10 mm de gruix,
co.locat amb fonament i anellat de formigó
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

157,74

Formació d'escocell de 100x100 cm de dimensió exterior i 20 cm de fondària adossat a
vorada (no inclosa) amb 3 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, tipus 3, doble capa
superior, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

45,23

Formació d'escocell de 100x160 cm de dimensió exterior i 20 cm de fondària adosat a
vorada (no inclosa), amb 3,5 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm rejuntades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i col·locat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I
(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

51,34

P-427 F991UX01

P-428 F991X003

P-429 F991X004

u

U

U

€

P-431 F9E13104

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, amb relleu tàctil direccional o de tacs
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

25,83

€

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclosa part
proporcional d'anivellació de tapes de servei de qualsevol tipus
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

24,94

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

29,36

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, tipus
''Betulo'' de ICA, col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment
(QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

46,58

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, color
''mediterrani'', tipus ''Terana six'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
(TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

37,31

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus
''Terana six'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
(VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

29,17

P-434 F9F15202

P-435 F9F1X003

P-436 F9F1X004

m2

m2

m2

23,79

€

P-438 F9F1X006

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb
relleu tàctil direccional o de tacs, tipus ''Terana Six'' de Breinco, color ''mediterrani'', sobre llit
d'ull de perdiu de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat
(VINT-I-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

27,19

€

P-439 F9F1X008

m2

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb
relleu tàctil direccional o de tacs, color ''mediterrani'', tipus ''Terana six'' de Breinco, agafat
amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i
rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

40,46

€

P-440 F9F1X009

m2

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, amb
acabat superior blanc reflectant, tipus ''Reolux'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc
de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp,
en sec

50,49

€

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
28,48

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, tipus
''Terana Six'' de Breinco, color ''mediterrani'', sobre llit d'ull de perdiu de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-433 F9E1X001

m2

€

m3

m2
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P-437 F9F1X005

€

P-430 F9A1201L

P-432 F9E13204

Pàg.:

P-441 F9F1X010

M2

Paviment de llosa calada de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 12 cm de gruix,
tipus ''llosa illa'' de Breinco, sobre llit de sorra i terra vegetal amb rebliment de junts amb terra
vegetal i compactació del paviment acabat
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

18,27

€

P-442 F9F5X001

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus ''zehn'' de Breinco,
color ''mediterrani'', col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

67,43

€

P-443 F9F5X002

m2

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus
''zehn'' de Breinco, color ''mediterrani'', col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

73,23

€

P-444 F9F5X008

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

33,24

€

P-445 F9F5X009

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
(TRENTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

38,14

€

P-446 F9F5X010

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, amb relleu
tàctil direccional, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10,
a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

42,74

€

P-447 F9F5X011

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm de gruix, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
(TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

31,13

€

€

€

€

€

€
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P-448 F9F5X012

P-449 F9F5X013

P-450 F9F5X014

P-451 F9F5X015

P-452 F9F5X016

P-453 F9F5X017

P-454 F9GX001

P-455 F9GX002

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Pàg.:

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm de gruix, relleu tàctil
direccional, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a
truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec
(TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

33,71

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 5 cm de gruix, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

35,54

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
(TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

37,95

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm de gruix, amb relleu
tàctil direccional, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10,
a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

48,64

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm de gruix, amb relleu
tàctil de tacs, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a
truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

48,64

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 30x60 cm i 12 cm de gruix, tipus
´´Cuneta C-15´´de Ica, o similar, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l
(SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

73,23

Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia
´´LAFARGE´´ o equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a central, acabat color ocre,
amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compresió de 15 N/mm² i
una capacitat drenant de 500 l/(m²·min), amb un 20% de forats i resistencia al lliscament
Rd>45 segons UNE-ENV 12633, relliscositat classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix, armat
amb malla de poliestiré termosoldada de 4x4 cm, acabat reglejat, sobre base de grava de 8
cm de gruix. Inclós encofrat per a formació de forat pel tronc de l'arbre de D35 cm.
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

52,80

Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia
´´LAFARGE´´ o equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a central, acabat color gris, amb
una resistència a flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compresió de 15 N/mm² i una
capacitat drenant de 500 l/(m²·min), amb un 20% de forats i resistencia al lliscament Rd>45
segons UNE-ENV 12633, relliscositat classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix, armat amb
malla de poliestiré termosoldada de 4x4 cm, acabat reglejat, sobre base de grava de 8 cm de
gruix. Inclós encofrat per a formació de forat pel tronc de l'arbre de D35 cm.
(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

47,95
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afegint 4 kg/m2 de pigment inorgànic per a formigó de color groc-ocre.
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

€

P-458 F9GZX001

m

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 4 cm de fondària, amb
mitjans mecànics
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

12,75

€

P-459 F9H11151

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B50/70 D (D-8), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

58,93

€

P-460 F9H11AE2

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC50/70 D (D-20), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa i granulat calcari, per a capa de
recrescuda i regularització sobre paviment asfàltic existent, estesa i compactada.
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

58,06

€

P-461 F9H11J32

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B35/50 G (G-20), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

54,98

€

P-462 F9J12X40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

0,62

€

P-463 F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR0, amb dotació 1 kg/m2
(ZERO EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

0,42

€

P-464 F9Q2X001

m2

Subministrament i col·locació de paviment de fusta de pi tractat a l'autoclau, amb classe de
risc IV, format per rastrells de 4,5x4,5 cm a una distància de 45 cm entre eixos i amb un
paviment d'acabat de taulons de 9,5x 4,5 cm
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

61,78

€

P-465 F9V2X001

m

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de mides 40 cm de
llargària i 36x15 cm de petja i contrapetja, de color gris o ''ceniza'', col·locat sobre base de
formigó, agafat amb morter 1:2:10 elaborat a obra, tipus ''P-51'' de Breinco
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

26,71

€

P-466 F9V2X002

m

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció rectangular, de mides 120 cm de
llargària i 35x15 cm de petja i contrapetja, amb aresta vista bisellada, tipus ''Supersteep'' de
Breinco, color gris o ''ceniza'', col·locat sobre base de formigó, agafat amb morter 1:2:10
elaborat a obra,
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

31,23

€

P-467 F9V2X003

m

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de mides 40 cm de
llargària i 36x15 cm de petja i contrapetja, de color ''mediterrani'', col·locat sobre base de
formigó, agafat amb morter 1:2:10 elaborat a obra, tipus ''P-51'' de Breinco
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

26,71

€

P-468 FB1X004

m

Tanca mentàl·lica per a zona de jocs infantils, de 60 cm d'alçada sobre rasant, formada per
tubs d'acer de D42mm i gruix 2mm, corbats, amb radi de corbatura de 30 cm, col·locats
encastats en fonamentació de formigó i cargolats a platina contínua amb espiga, volandes i
femelles. Tractament de superfícies d'acer a base de fosfatació tricatònica, cataforesis i
pintura en pols tipus POWERCRON 6200HE o equivalent. La protecció de l'estructura d'acer
davant la corrosió ha de complir la ISO 12944:1998, categories C2, C3, C4, C5-I i C5-M.
Inclosos tots els ferratges auxiliars per l'alineació, col·locació del conjunt de ´´U´´ invertida
formant tanca contínua i dau de formigó. Subministrament i muntatge de l'element complert,
segons detalls.
(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

82,20

€

€

€

€

€

Pàg.:

€

€

€

P-456 F9G1X001

m3

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E de consistència fluida,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual.
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

148,35

€

P-457 F9G2X001

m3

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E de consistència fluida,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual

198,77

€
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Barana d'acer 'corten', tipus C, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de
60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D 12 mm, ancorada amb
soldadura a perfil de base existent, de 1.171 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre moduls
d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge. (baranes 30 i
31)
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

85,68

€

P-470 FB12X002

m

Barana d'acer 'corten', tipus B, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de
60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb soldadura
a perfil de base existent, de 980 mm d'alçària total, inclosos accessoris de muntatge,
subministrada amb una capa d'imprimació. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element
complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge. (baranes 12, 17, 32, 37.1 i 37.2)
(SETANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

79,56

€

P-471 FB12X003

m

Barana d'acer, tipus B, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6
mm, amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb soldadura a perfil de
base existent, de 980 mm d'alçària total, subministrada amb una capa d'imprimació i acabada
amb dues capes de pintura metalitzada. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element
complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge.(baranes 1, 2, 3 i 39)
(SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

79,80

€

P-472 FBA1G110

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

0,91

€

P-473 FBA22411

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

2,81

€

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

2,19

P-474 FBA22511

m

u

Pintat sobre paviment de senyals indicadores, lletres, etc. amb pintura reflectora,
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

13,10

€

P-476 FBB11111

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
(SETANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

71,19

€

P-477 FBB11241

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

38,49

€

P-478 FBB12351

u

Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

62,92

€

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

79,22

Subministrament i muntatge d'element de senyalització tipus Atril Corten Alto, de la casa
Happy Ludic (ref. SE006), segons detalls de plànol.
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

175,73

P-479 FBB21201

P-480 FBB2X001

u

u

42

P-481 FBB32420

u

Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada al senyal
(QUARANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

43,12

€

P-482 FBBZ2320

m

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
(VINT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

20,73

€

P-483 FD5HX001

m

Canal de polipropilè amb reixa de fosa d'amplària interior 140 mm, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe D260, tipus CPRF 110, de FDB, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix, amb dispositiu sifònic
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

46,38

€

P-484 FD5HX002

m

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de 200 mm, tipus RC-20,
classe D 250, col·locada sobre base de formigó, amb dispositiu sifònic
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

94,01

€

P-485 FD5HX003

m

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de 300 mm, tipus RC-30,
classe D 400, col·locada sobre base de formigó, amb dispositiu sifònic
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

129,16

€

P-486 FD5JX001

u

Caixa per a embornal de 40x25x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I o d'obra de fàbrica (apta per a reixa 'Zar' FDB), sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I, amb dispositiu sifònic
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

61,20

€

P-487 FD5JX002

u

Caixa per a embornal de 70x25x75 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó,
HM-20/P/20/I, o d'obra de fàbrica, (per a reixa 'Delta' 80 FDB), sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I, amb dispositiu sifònic
(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

98,03

€

P-488 FD5JX003

u

Caixa per a drenatge de 30x30x60 cm de dimensions exteriors, sifònica, amb fons accessible
per a decantació de terres, de parets i fons de formigó de 10 cm de gruix, o de maó calat de
14 cm de gruix, amb bastiment d'acer galvanitzat i reixa de platina d'acer encreuada tipus
''religa'', també galvanitzada, col·locat a zones enjardinades o sota paviment de fusta
(SETANTA-QUATRE EUROS)

74,00

€

P-489 FD5KX001

m

Caixa per a interceptor de 40 d'amplària per 50 cm d'alçària promig, d'interior, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (per
a reixa tipus 'Tango' de FDB), amb dispositiu sifònic
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

48,81

€

P-490 FD5KX002

m

Caixa per a interceptor de 35 cm d'amplada per 45 cm d'alçada mitjana, d'interior, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(per a reixa tipus RM-40 de FDB), amb dispositiu sifònic
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

48,81

€

P-491 FD5Z79CK

u

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x400x27 mm, classe C250, tipus RM-40 de FDB
segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

57,26

€

P-492 FD5Z8CDK

u

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció, tipus 'Tango' de FDB col·locada sobre
bastiment
(SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

77,73

€

P-493 FD5ZX001

u

Reixa batent antirobatori per a embornal, de fosa grisa de 740x275 mm, tipus ''Delta.80'' de
FDB, classe D-250, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de
165 l
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

94,26

€

€

P-475 FBA3X001

Pàg.:

€

€
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P-494 FD5ZX002

u

Bastiment i reixa de fosa grisa de 465x315 mm, lleugerament corba, tipus ''Zar'' de FDB,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a obra amb formigonera de 165 l
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

53,45

€

P-495 FD5ZX003

m

Bastiment per a reixa de 40 cm d'amplària per a interceptor, de perfil L d'acer de 45x25 mm i
traves de passamà de 40 mm cada 0,75 m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

15,89

€

Bastiment per a reixa de 40 cm d'amplària per a interceptor, de perfil L d'acer de 75x45 mm i
traves de passamà de 40 mm cada metre, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
(DINOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

19,80

Claveguera per a escomeses i/o embornals de polietilè D 250/216, de doble capa, corrugada
exterior i llisa interior, incloses parts proporcionals de soldadura o maneguet amb junta
elàstica cada 6 m i peça especial de connexió a claveguera general, sobre solera de formigó
de 10 cm de gruix i posterior reblert en formigó fins a 10 cm sobre la generatriu superior,
inclosa col.locació superior de malla senyalitzadora, model ample 20 cm.
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

23,42

Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

44,70

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

32,26

P-496 FD5ZX004

P-497 FD70P025

P-498 FD7J0025

P-499 FDB17660

m

m

m

u

€

97,63

€

P-501 FDDZ3179

u

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 165 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

89,80

€

P-502 FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(DISSET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

17,90

€

P-503 FDDZX002

u

Con de reducció per a pou de registre, de D 100 a D 60, de formigó prefabricat, amb encast
superior per a marc de tapa de fosa de diàmetre interior de 60 cm, encast inferior encadellat i
col.locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

54,23

€

Excavació de rasa per a un circuït de baixa tensió amb mitjans mecànics sobre terreny
compacte, de 40 cm d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert i compactat amb 20 cm
de sorra de riu i la resta amb terra seleccionada, inclosa la col·locació de làmina
senyalitzadora de PVC, per a línia sota voravia
(NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

9,22

Excavació de rasa per a dos circuïts de baixa tensió amb mitjans mecànics sobre terreny
compacte, de 50 cm d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert i compactat amb 20 cm
de sorra de riu i la resta amb terra seleccionada, inclosa la col·locació de làmina
senyalitzadora de PVC, per a línia sota voravia
(ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

11,02

m

m

Excavació de rasa per a dos circuïts de mitja tensió amb mitjans mecànics sobre terreny
compacte, de 50 cm d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert, amb 55 cm de formigó
HM-20/P/20/IIa i la resta amb terra seleccionada i compactada, inclosa la col·locació de
quatre tubs de polietilè de diàmetre 160, per a creuaments de calçada
(VINT-I-CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

25,07

€

P-507 FDG213A7

m

Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

23,50

€

P-508 FDG2X003

m

Canalització amb tub de formigó D 30 cm encadellat col·locat sobre llit de sorra, en passos
de calçada
(DEU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

10,80

€

P-509 FDG3X001

m

Canalització amb tub de PVC de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/l
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,68

€

P-510 FDG3X002

m

Canalització amb doble tub de PVC: corrugat de D=80 mm, col·locat dins tub rígid de D 200
mm, i reblert de rasa amb formigó HM-20/P/20/lla, des de 15 cm sota l'eix del tub fins a 15 cm
sobre l'eix del tub
(NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

9,17

€

P-511 FDG3X022

m

Construcció de colzes de sortida de canalització soterrada, amb dos conductes corbs de
PVC, corbs, de D 110, connectats a canalització recta de D 125, mitjançant managuets
reductors 125/110, recoberts amb formigó 1:4:8, segons detall gràfic
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

25,38

€

P-512 FDG3X023

m

Canalització per a instal.lacions de telefonia formada per 2 tubs de PVC de diàmetre 125 mm
i de gruix 2,2 mm, disposat dins d'un prisma de sorra de 45 cm d'amplària i 42,5 cm d'alçària,
cobert amb capa de formigó HM-20/P/20/I, de 10 cm de gruix i lamina senyalitzadora
(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

21,47

€

P-513 FDG52457

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
(NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

9,02

€

P-514 FDG5X002

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 o de 80 mm de diàmetre nominal,
segons els casos, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

5,67

€

P-515 FDG5X003

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

4,92

€

P-516 FDGZU010

m

Banda contínua 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
(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

0,33

€

P-517 FDK20013

u

Pericó de 40x40x85 cm, amb bastiment i tapa de fosa grisa amb l'anagrama EP, col·locat
sobre solera de formigó HM-25/P/40/l de 15 cm de gruix i reblert exterior
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

88,80

€

P-518 FDK254F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

56,42

€

€

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-505 FDG0X107

P-506 FDG0X112

€

m

m

44

€

P-500 FDD1A099

P-504 FDG0X106

Pàg.:

€

€
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P-519 FDK2A4F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra
(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

73,30

€

P-531 FG16X001

u

Caixa de derivació en façana per a línia de fins a 95 mm2, inclosa la reposició del material
d'acabat de la façana
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

54,74

€

P-520 FDK2X001

u

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 70x70 cm i 94 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

188,57

€

P-532 FG1A0639

u

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

157,98

€

P-533 FG23X001

u

17,05

u

Arqueta de 126x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior i solera de graves de 0,50 m de gruix sobre una base de
geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col.locació de tapa de quatre fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, acabat
amb dues capes de pintura d'imprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color
que designi la direcció facultativa. Element complert, segons detalls.
(CINC-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

545,69

€

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, de 3 m d'alçària, muntat superficialment i amb
embocadura termoretràctil en punta per fer estanqueïtat
(DISSET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€

P-521 FDK2X002

P-534 FG30X007

m

Estesa simple de línia de baixa tensió, de dos circuïts 2 x 1 x 240 - 1 x 150
(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

17,67

€

P-522 FDKZ3179

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

44,82

€

P-535 FG314506

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2,
col·locat en tub
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

4,29

€

P-523 FDKZH8B4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

29,17

€

P-536 FG380020

m

Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col.locació. Tot inclòs.
(CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

5,14

€

P-524 FDKZX001

u

Arrencada i posterior recol·locació, reajustant el rasant, de bastiment i tapa de registre
d'escomesa d'aigua
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

15,67

€

P-537 FG40X001

u

Tallacircuïts de ganiveta, tamany 2 315
(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

3,86

€

P-538 FGBTX004

m

€

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de fibra òptica o telefonia,
tipus T1480TC/TC, de FDB, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

219,76

€

Estesa de línia de 3 circuïts, de cable 3x95 AL|54,6 ALM a paret
(DOTZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

12,04

P-525 FDKZX003

P-539 FGBTX005

m

Estesa de línia de 3 circuïts, de cable 3x95 AL|54,6 ALM tesada
(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

7,29

€

P-540 FGBTX006

m

Estesa simple de línia de baixa tensió d'1 circuït 3 x 1 x 240 - 1 x 150
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

8,83

€

P-541 FGBTX008

m

Línia d'escomesa RZ 4 x 25 AL, col·locada a façana
(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

7,90

€

P-542 FGBTX009

m

Línia d'alimentació col·locada a façana
(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

1,80

€

P-543 FGBTX011

u

Armari de distribució urbana 1600 A, instal·lat, inclòs pedestal de formigó
(SIS-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

610,95

€

P-544 FGBTX013

u

Connexió de línia 3 x 95|50 amb RZ 3 x 95|54,6
(CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

14,10

€

P-545 FGBTX014

u

Connexió de cable amb terminal 3 x 240 - 1 x 150 mm2
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

30,47

€

P-546 FGBTX015

u

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, amb tensor façana-creuament
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

44,79

€

P-526 FFB24355

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

3,03

€

P-527 FFB26355

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

4,61

€

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

5,83

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

7,26

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
(NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

9,33

P-528 FFB27355

P-529 FFB28355

P-530 FFB29355

m

m

m

€

€

€
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P-547 FGBTX016

u

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, sense tensor ''palomilla''-creuament
(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

20,46

€

P-548 FGBTX017

u

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, amb tensor ''palomilla''-creuament
(VINT-I-TRES EUROS)

23,00

€

P-549 FGBTX018

u

Conversió RZ 3 X 150|80 a RV 3 x 240|150
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

262,31

€

P-550 FGBTX019

m

Conjunt de fixacions d'escomesa a façana
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

53,33

€

P-551 FGBTX022

u

Assaig de rigidesa de cable soterrat
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

74,12

€

P-552 FGD10015

u

Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col.locació, completament acabat, segons plànols.
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

25,60

€

P-553 FGMTX021

u

Cata de localització de serveis existents soterrats
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

53,93

€

P-554 FGMTX046

u

Connexió pat. caixes i armaris de distribució de línies de mitja tensió
(SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

60,55

€

P-555 FGZZ1000

u

Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col.legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut.
Tot inclòs
(MIL TRENTA-QUATRE EUROS)

1.034,00

€

Redacció del projecte i legalització de l'enllumenat instal·lat i de les modificacions introduïdes
als circuïts existents i al quadre de maniobra; visat per un col·legi professional, incloent el
certificat final d'obra, presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions i pagament de taxes a
organismes oficials
(MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

1.742,81

Partida alçada d'abonament integre per realitzar tots els treballs i el subministrament i
col·locació de tots els materials necessaris per garantir la continuïtat del servei d'enllumenat
públic
(DEU MIL CENT CINQUANTA-DOS EUROS)

10.152,00

P-556 FGZZX002

P-557 FH00X001

u

u
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P-560 FHM3X002

u

Bàcul de 7 m d'alçària, amb dos braços a 5 i 7 m respectivament, d'acer corten. Lluminàries
d'acer pintat, pantalles de cristall securitzat i arenat, cargols d'acer inox. Lluminària a 5 m
preparada per 35W CDM-T, lluminària a 7 m preparada per a 70W CDM-T. Tipus BALI de
DAE, amb connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles, col·locada sobre dau
de formigó HM-25/P/40/l, d'1x1x1,10 m
(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

2.254,88

€

P-561 FHM3X003

u

Bàcul de 5 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall
securitzat i arenat, cargols d'acer inox. Lluminària preparada per 35W CDM-T. Tipus BALI de
DAE, amb connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles, col·locada sobre dau
de formigó HM-25/P/40/l, de 0,8x0,8x1 m
(MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

1.373,86

€

P-562 FHM3X004

u

Bàcul de 7 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall
securitzat i arenat, cargols d'acer inox. Lluminària preparada per 35W CDM-T. Tipus BALI de
DAE, amb connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles, col·locada sobre dau
de formigó HM-25/P/40/l, de 0,8x0,8x1 m
(MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.549,64

€

P-563 FHN8X001

u

Llumenera simètrica JNR-V/CC, tipus JUNIOR de CARANDINI, amb làmpada de 35 W de
CMDT 3000ºK, connexions, accessoris, caixa de fusibles, tota muntada acoblada al suport
(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

196,60

€

P-564 FHQ3X001

u

Projector mural per a exteriors amb armadura i marc de fosa injectada d'alumini, entrada de
cables per premsa estopes PG-11, obertura d'accés al llum per la part frontal, accés a l'equip
per la part posterior amb caixa específica de poliamida, de mides 300x380x198 mm,
tancament del marc en vidre temperat i junt de silicona, reflector d'alumini anoditzat i segellat.
Tipus MX 70
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

164,09

€

P-565 FHQ3X002

u

Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva assimètrica, parabòlic, de
xapa d'alumini anoditzat, armadura de fosa injectada dl'alumini, amb làmpada HMC 150 W,
de forma circular, tancat, amb allotjament per a equip i muntat amb lira, tipus TNG-400/AS de
Carandini
(TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS)

335,00

€

P-566 FHU3X001

u

Desplaçament de braç mural existent, amb substitució de la part de línia elèctrica que sigui
menester i reposició de l'acabat i recobriment de la façana d'on s'hagi retirat, tot inclòs
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

41,79

€

P-567 FHU3X002

u

Làmpada de 70W CDM-T, instal·lada
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

41,79

€

P-568 FHU3X003

u

Làmpada de 35W CDM-T, intal·lada
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

54,72

€

€

€

P-558 FHM1X013

u

Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, acabada amb una
capa de preparació i dues de pintura de particules metàl·liques, color a determinar, de 4 m
d'alçària, tipus Oslo, de FDB, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó
(TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

396,76

€

P-569 FJS0X001

u

Equip de regulació i control de sectors de reg amb electrovàlvules, armari per a programador,
tipus ''Himmel'', model PL (CRN 55/72), instal·lat, programador tipus ''Hunter ACC'', amb
modul de comunicació GSM i electrovàlvules connectades, inclosa connexió elèctrica a la
xarxa d'enllumenat públic. Tot inclòs
(TRES MIL SET-CENTS DEU EUROS)

3.710,00

€

P-559 FHM1X015

u

Subminstrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat, de 12 m
d'alçària, tipus ''Múltiple S'' de Carandini, inclou connexions i cablejat interior, accessoris,
caixa de fusible, ancorada a base de formigó d'1x1x1,10 m, amb cargols d'acer inoxidable
(DOS MIL TRES-CENTS SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

2.306,70

€

P-570 FJS1U001

u

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus ''baioneta'' de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

189,75

€
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P-571 FJS22211

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic
d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

44,43

€

P-583 FJSZ0007

u

Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament,
col.locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.
(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

7,90

€

P-572 FJS51761

m

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m
(DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,84

€

P-584 FJSZ0019

u

Vàlvula antisifó de connexió de 1/2'', inclou subministrament, col.locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.
(SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

7,16

€

P-585 FM212118

u

706,61

m

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.
(DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

2,75

€

Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
(SET-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€

P-573 FJS51762

P-586 FN118324

u

37,12

€

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

9,37

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
(TRENTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-587 FN119324

u

50,61

€

Regulador de pressió de plàstic de connexió de fins a 1´´ 1/2, amb sortida fixa de 3 bar, amb
racord per presa de manòmetre, inclou subministrament, col.locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.
(QUINZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

15,17

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
(CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-588 FN11A324

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

88,78

€

P-589 FN3343S7

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada
superficialment
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

24,15

€

P-590 FN3363S7

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada
superficialment
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

30,82

€

P-591 FN3373S7

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada
superficialment
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

33,80

€

P-592 FN3383S7

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada
superficialment
(QUARANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

40,10

€

P-593 FN749324

u

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada
(SET-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

715,55

€

P-594 FN7615E2

u

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 4 bar, roscada a la canonada
(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

60,29

€

P-595 FN76X001

u

Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de diàmetre nominal >= 1´´1/2, de plàstic,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.
(VINT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

20,16

€

P-574 FJS5A761

P-575 FJS70003

u

u

€

€

P-576 FJSA0002

u

Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors. Inclou
subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.
(CENT QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

104,92

€

P-577 FJSA32A1

u

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per
a un nombre màxim de 12 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat
(DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

257,10

€

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
(SETANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

76,58

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

113,54

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

136,10

Estació meteorològica per a connectar a programador local, instal·lada en alçada i calibrada
(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

285,39

P-578 FJSB1211

P-579 FJSB1311

P-580 FJSB1411

P-581 FJSCA100

P-582 FJSD0505

u

u

u

u

u

Arqueta rodona de 25 cm de diàmetre, tipus 'rd' model vb-708 o equivalent, amb cargol per
tancar. Inclou subministrament, col.locació i muntatge amb fixació de formigó HM-20. Tot
inclòs completament acabat.
(QUINZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

15,11

€

€

€

€

€
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P-596 FN81A324

u

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

114,89

€

P-597 FNER1351

u

Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

23,85

€

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

24,79

P-598 FNER1451

u

Pàg.:
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P-609 FQ42X002

u

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 800 mm d'alçària, i D
95 mm, amb anell d'acer inox., amb forat longitudinal, tipus Hospitalet inox de FDB,
col·locada ancorada sobre base de formigó
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

43,87

€

P-610 FQADX003

u

Tobogan independent de 1,8 m d'alçada, model KPL303-0911 de la casa KOMPAN, muntat
ancorat a terreny tou amb daus de formigó.
(TRES MIL DOS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

3.207,38

€

P-611 FQADX004

u

Conjunt de gronxadors format per:
-Estructura per a gronxadors de fusta de pi i acer galvanitzat, alçada 2,5 m i llargària 5,40 m,
amb 6 potes i peus d'acer de 90 cm de llargària per ancoratge en sols tous, model
SW903301-0902 de la casa KOMPAN, muntada i ancorada al terreny amb daus de formigó
de 30x30x30 cm.
-Seient niu per a gronxador, D120cm, cadenes d'acer inoxidable, model SW990061-00 DE
KOMPAN, muntat.
Seient clàssic per a gronxador, cadenes d'acer inoxidable, model SW990011-00 de
KOMPAN, muntat.
(QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

4.488,76

€

P-612 FQADX005

u

Balancí de 4 places de fusta de pi i acer galvanitzat amb amortidors de rodes neumàtiques,
model KPL118-0601de la casa KOMPAN, muntat i ancorat a terreny tou amb dau de formigó
de 30x30x30 cm.
(MIL DOS-CENTS TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

1.203,16

€

€

P-599 FNER1551

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

68,53

€

P-600 FQ11X002

u

Banc de llistons de fusta tropical, de 175 cm de llargària, amb tres llistons al seient i 3 al
respatller, potes amb braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE, ancorat
(NOU-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS)

994,00

€

P-601 FQ11X003

u

Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb tres llistons al seient i 3 al
respatller, potes amb braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE, ancorat
(MIL CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

1.579,27

€

P-602 FQ11X004

u

Cadira de llistons de fusta tropical, de 55 cm d'amplària, amb tres llistons al seient i 3 al
respatller, potes amb braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE, ancorat
(TRES-CENTS NORANTA EUROS)

390,00

€

P-613 FR2B1101

m2

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 25 %
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

1,42

€

P-603 FQ11X005

m

Banc de llistons de fusta d'Iroko, sense respatller, sobre peus d'acer galvanitzat, subjectat a
base de formigó amb platina sota paviment, segons detalls de plànol, col·locat
(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

288,30

€

P-614 FR2G1111

u

Excavació de clot de plantació de dimensions 0,25x0,25x0,25 m, amb mitjans manuals i
càrrega de les terres sobrants manualment sobre camió, en un pendent inferior al 25 %
(UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

1,34

€

P-604 FQ11X006

m

Banc de llistons de fusta d'Iroko, sobre suports horitzontals d'acer galvanitzat, agafats a mur
de formigó amb platina i cargols, segons detall de plànol, col·locat
(DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

268,50

€

P-615 FR2G3A81

u

7,16

€

P-605 FQ13X002

u

Banc cilíndric de formigó, de 115 cm de diàmetre i 40 cm d'alçària, polit i hidrofugat, tipus
''Roc'' d'Escofet, col·locat
(SET-CENTS SETZE EUROS)

716,00

Excavació de clot de plantació de dimensions 0,8x0,8x0,8 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada
de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al
25 %
(SET EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€
P-616 FR3P2212

m3

31,03

€

Cadira cilíndrica de formigó, de 60 cm de diàmetre i 40 cm d'alçària, polit i hidrofugat, tipus
''Roc'' d'Escofet, col·locat
(DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS)

276,00

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals
(TRENTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-617 FR3P2311

m3

22,41

€

Paperera trabucable, tipus PA600M de FDB, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb tractament ''ferrus'' contra
l'oxidació i pintura al forn en color grix, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al
paviment, col·locada
(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

51,92

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-618 FR3PX001

m3

Sorra de riu rentada, de Santa Coloma de Farners, de granulometria 0,1 a 0,3 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
(SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

72,45

€

Font exterior de cos rectangular, de 30x15 cm, de fosa de ferro, amb aixeta de polsador de
fosa de llautó, d'1'', de 120 cm d'alçària amb una reixa de desguàs igualment de fosa dúctil i
marc d'acer galvanitzat, model ''Atlàntida'' de Santa & Cole, encastada i fixada sobre dau de
formigó, amb formació de pica de desguàs sota reixa i connectada
(MIL SIS-CENTS EUROS)

1.600,00

P-619 FR3SE212

m2

Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

2,52

€

P-620 FR40X001

u

Subministrament de Sagina Subulata
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

1,35

€

P-606 FQ13X003

P-607 FQ21X001

P-608 FQ31X001

u

u

u

€

€

€
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P-621 FR42122B

u

Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

143,84

€

P-622 FR434A2B

u

Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

115,29

€

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ
(CENT VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

120,98

Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70
l
(NORANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

93,06

Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
(DOS-CENTS SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

207,85

Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

146,32

P-623 FR43942C

P-624 FR43H439

P-625 FR44F62B

P-626 FR451G2B

u

u

u

u

€

P-628 FR469J3D

u

Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40
a 120 l
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

127,52

€

P-629 FR46A436

u

Subministrament de Juniperus communis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l
(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

3,72

€

P-631 FR46AK35

u

Subministrament de Juniperus pfitzeriana Mint Julep d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 3 a 5 l
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

18,82

Subministrament de Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 a 5 l
(DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

18,82

1,48

€

P-637 FR4SX003

U

Subministrament Espí de Coral ( Pyracantha Coccinea), en contenidor
(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

2,33

€

P-638 FR4U1303

kg

Subministrament de barreja de ray-grass anglès (Lolium perenne), poa de prat (Poa
pratensis), festuca (Festuca rubra) i agrostis blanca (Agrostis estolonifera), de qualitat normal
(DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

2,13

€

P-639 FR632Q31

u

Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla
metàl.lica i guix, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %
(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

23,14

€

P-640 FR64X001

u

Plantació d'arbre de fulla persistent, d'alçària de 3 a 6 m, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25%
(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

20,89

€

P-641 FR661111

u

Plantació d'arbust d'alçària 0,1 a 0,6 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
(TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

3,40

€

P-642 FR661211

u

Plantació d'arbust d'alçària 0,6 a 1,2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
(QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,34

€

P-643 FR6P1465

u

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli 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 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou
les feines de preparació
(TRES-CENTS UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

301,73

€

P-644 FR716011

m2

Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
(UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

1,99

€

P-645 FR72X001

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a plantes herbàcies, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

1,33

€

P-646 FR82X001

u

Tutor per a arbres, amb 3 pals de fusta de castanyer, clavats a terra d'1,70 m d'alçària,
solidaritzats per l'extrem superior i amb sengles aspres de goma per subjecció de l'arbre
(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

30,46

€

P-647 FR9FX001

m

Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x6 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb un dels
cantells axafranat, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció
profunda fixat al terreny amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics, o
cargolat a base de formigó, segons detalls.
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

14,59

€

P-648 FRB5X001

m

Tauló de fusta tropical de 20x14 cm i fins a 2,5 m de llargària, formant graons d'escala i
replans, col·locat sobre base de formigó, amb cargols segons detall de plànols, acabat amb
imprimació
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

30,27

€

€

134,42

u

Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

€

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 70 l
(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-630 FR46AH35

u

€

u

54

P-636 FR4H3433

€

P-627 FR45BJ3B

Pàg.:

€

€

P-632 FR46X001

u

Subministrament de bambú
(UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

1,35

€

P-633 FR4C3617

u

Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

3,69

€

P-634 FR4DNK3A

u

Subministrament d'Hedera hibernica d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 2 l
(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

3,39

€

P-635 FR4EE232

u

Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l
(UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,48

€
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56

P-649 FRIX004

m

Barrera antiarrels amb làmina ROOTBARRIER 325 de la casa PROJAR, o equivalent, de 65
cm d'alçada, col·locada, excavació no inclosa.
(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

7,54

€

P-662 G219V001

m

Enderroc d'esglaó de formigó, amb compressor, inclosa base, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,54

€

P-650 FRI3X002

m2

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat 400 g/m2, amb suport
de friselina de polipropilé, de la casa BONTERRA IBÉRICA SL, o equivalent, col·locada en
un terreny preparat amb un pendent <= 50%, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de
U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 1 u/m2 i amb part
proporcional de rasa perimetral de fixació
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

2,36

€

P-663 G219X001

m2

Demolició de paviment de panot col·locat sobre formigó, sense demolició de la base, amb
compressor i càrrega sobre camió
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

2,95

€

P-664 G21B4001

u

32,70

€

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat 400 g/m2, amb suport
de friselina de polipropilé, de la casa BONTERRA IBÉRICA SL, o equivalent, col·locada en
un terreny preparat amb un pendent < 15%, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de
U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 0,5 u/m2 i amb part
proporcional de rasa perimetral de fixació
(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

2,11

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions i trasllat del senyal i el suport a magatzem
municipal
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-665 G21R1002

u

Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

45,28

€

P-666 G2212101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,64

€

P-667 G31512H1

m3

Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
(VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

80,83

€

P-668 G31B3200

kg

Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

1,17

€

P-669 G32515H3

m3

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot
(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

85,50

€

P-670 G32B3101

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

1,40

€

P-671 G3J21610

m3

Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

52,59

€

P-672 G3L0X001

m2

Formació de mur verd típus Green Terramesh o similar, amb elements de secció 3x0,7 m.
per contenció de terres de 60º d'inclinació, formats per malla metàl·lica exagonal de triple
torsió 8x10, qualitat Galfán i revestiment de PVC gris de 2,2/3,2 mm, malla electrosoldada
15x15 cm D8mm de reforçament del parament vist del talús, elements triangulars de fixació
de pendent del talús, tirants de fixació de parament inclinat a la base. Inclosa col·locació de:
-Reforçament de les parts baixes del mur amb geomalla de filaments de poliester d'alta
densitat MacGrid WG8.
-A parament vist, Geomalla tipus Macgrid o equivalent per control d'erosió.
-Al trasdós del mur, Làmina drenant tipus Macdrain o equivalent, conformada per un núcli
drenant de monofilaments polimérics extruïts amb forma de ´´W´´ en canals paral·lels
longitudinals (GMA) unit a dos geotextils no teixits (GTX), amb un gruix total de 6,4 mm i una
capacitat drenant a i=1,0 i 20 kPa mínima de 1,2.
-Al coronament del mur (amplada 3 m), làmina de HPDA de tipus Mcline SDH o similar, llisa,
de 1 mm de gruix i una permeabilitat a l'aigua inferior a 1,75x10-6 m3/m2 dia.
Element completament acabat inclosos materials, maquinària auxiliar, transport i col·locació i
exclosa el reblert amb terres.
Criteri d'amidament: superfície realment executada de parament inclinat de talús.

115,18

€

P-651 FRI3X003

m2

€

P-652 G2131323

m3

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

64,72

€

P-653 G2135001

m3

Enderroc de murets de contenció, d'obra de fàbrica, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
(QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

15,23

€

P-654 G2135223

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
(TRENTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

31,08

€

P-655 G2135323

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

52,93

€

P-656 G2191306

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

4,07

€

P-657 G2193A06

m

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

4,41

€

P-658 G2194JF1

m2

Demolició de paviment de panots i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

12,82

€

P-659 G2194XC5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

3,56

€

P-660 G219Q105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

3,79

€

P-661 G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
(ZERO EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

0,39

€

(CENT QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-673 G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

11,63

€

P-674 GB12X001

m

Barana d'acer 'corten', tipus A, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de
60x9 i 60x6 mm, ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de 980 mm d'alçària total.
Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos
accessoris de muntatge. (baranes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28,
29, 33, 34 i 35)
(SEIXANTA-QUATRE EUROS)

64,00

€

P-675 GB12X002

m

Barana d'acer, tipus A, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6
mm, ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de 980 mm d'alçària total,
subministrada amb una capa d'imprimació i acabada amb dues capes de pintura de
partícules metàl·liques. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element complert segons
detalls, inclosos accessoris de muntatge. (baranes 4, 5, 36 i 40)
(SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

60,85

€

P-676 GB20X001

m

Coronació de barana d'acer galvanitzat, tub horitzontal de D 12 cm i suports cada 2 m de
platina travessera de secció 120x5 mm, fixada mecànicament a obra amb tac d'acer,
volandera i femella
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

82,61

€

P-677 GB20X002

m

Topall per a vehicles, d'acer galvanitzat, tub horitzontal de d 18 cm i suports cada 2 m de
platina travessera de secció 120x5 mm, fixada mecànicament a obra amb tac d'acer,
volandera i femella
(CENT CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

105,75

€

UTE Miquel Orriols – Carles Orriols

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels c. Felip II i Franc Comtat, en el marc d’actuació del Pla de Barris de La Maurina Ajuntament de Terrassa
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E45117C3
B065E10B

E45C17H4
B065910B

E45C18H4
B065960B

E45CA9H4
B065ED0B

E4B13000
B0A14200

m3
m3

m3
m3

m3
m3

m3
m3

kg
kg

m2

31,87564

€

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi

44,71

€

119,47

€

Formigó HA-30/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am
Altres conceptes

78,63450
40,83550

€
€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,43000

€

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

95,50

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,12926

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, am
Altres conceptes

72,71580
22,78420

€
€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,57112

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,10040

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,80480
41,55861

€
€

1,50

€

1,50000

€

2,30

€

2,30000

€

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40,
encastada

18,44

€

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-4
Altres conceptes

2,66000
15,78000

€
€

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

1,19

€

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllan
Altres conceptes

0,34680
0,84320

€
€

1,34

€

0,40000
0,94000

€
€

3,76

€

E4DCAD00

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

96,09

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

73,28700
22,80300

€
€

Formigó per a lloses inclinades, HA-30/B/20/IIb, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

108,03

€

Formigó HA-30/B/20/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

82,65060
25,37940

€
€

Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,21

€

EG161611

0,00540
1,20460

€
€

BG161611

18,99

€

EG225711

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular,
per a revestir, d'alçària fins a 3 m

€

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,09416

€

B0D81280

m2

Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos

1,21200

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,20080

€

B0DZP200

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm

0,22000
17,26304

€
€

Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per
a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m

m2

Altres conceptes

cu

m2

Altres conceptes

Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot

B0D625A0

E4D1K125

2

1

Altres conceptes
E4D11103

Pàg.:

Pàg.:

25,02

E89FX002

E89FX003

m

m

Pintat de platina d'acer inox., de 80 mm d'amplària, a una cara, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació i dues d'acabat
Sense descomposició

u
u

m

BG225710

EG611041

Pintat de platina d'acer inox., de 60 mm d'amplària, a una cara, a l'esmalt sintètic, amb una
capa d'imprimació i dues d'acabat
Sense descomposició

m

u

BG611040

Caixa de mecanismes, per a un element, preu econòmic, encastada
u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu econòmic
Altres conceptes

€
EG675421

u

Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, amb
bastidor per a caixa rectangular, preu econòmic, col·locat

B0DZA000

l

Desencofrant

0,25100

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,09416

€

BG675321

u

Marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular, de 2 mòduls, pre

1,22000

€

B0DG1111

m2

Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'ace

6,69600

€

BG6ZB535

u

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

0,22594
17,75290

0,66000
1,88000

€
€

B0D629A0

Bastidor per a caixa rectangular per al muntatge de mecanismes modulars, de fins a 3
Altres conceptes

€
€

EP148231

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb tapa, de preu econòmic, muntada sobre caixa o bastidor

15,72

€

34,67

€

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls
Altres conceptes

8,34000
7,38000

€
€

1,17

€

0,46200
0,70800

€
€

138,13

€

Altres conceptes
E4DC2D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi

u

BP148231

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,43000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,43560

€

EP151006

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

BP151000

B0DZA000

l

Desencofrant

0,10040

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,40240

€

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

0,31015

€

u

m

Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub
m

Conductor coaxial d'atenuació normal
Altres conceptes

EQ71067E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat
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Pàg.:

BQ711552

m

Regleta de DM polilaminat amb PVC de 5 cm d'alçària, per a encolar

BQ71067E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700 mm d'alçària, amb po
Altres conceptes

113,14000
19,77000

€
€

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat

159,54

€

EQ71097E

u

5,22000

3

€

BQ711552

m

Regleta de DM polilaminat amb PVC de 5 cm d'alçària, per a encolar

BQ71097E

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb po
Altres conceptes

125,02000
26,69000

€
€

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2
calaixos i 1 cassoler de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment instal·lat

204,98

€

EQ7116CE

u

7,83000

€

BQ7125A1

m

Sòcol de DM polilaminat amb PVC de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

BQ7116CE

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb
Altres conceptes

175,50000
21,96464

€
€

Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat

182,80

€

EQ71197E

u

7,51536

Regleta de DM polilaminat amb PVC de 5 cm d'alçària, per a encolar

7,83000

BQ71197E

u

Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb
Altres conceptes

147,52000
27,45000

€
€

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta
de DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors,
ferratge i sòcol, totalment instal·lat

180,95

€

BQ7119BE

u

Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb

BQ7125A1

m

Sòcol de DM polilaminat amb PVC de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips
Altres conceptes

EQ71266E

u

Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, de DM
polilaminat amb PVC, preu mitjà, amb tiradors, ferratges i regleta, totalment instal·lat

151,50000

€

11,27304
18,17696

€
€

134,77

€

m

Regleta de DM polilaminat amb PVC de 5 cm d'alçària, per a encolar

BQ71266E

u

Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 600 mm d'alçària, a
Altres conceptes

109,89000
19,66000

€
€

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de
DM polilaminat amb PVC, preu mitjà, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, totalment instal·lat

188,78

€

u

5,22000

BQ7129BE

u

Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb p

BQ7125A1

m

Sòcol de DM polilaminat amb PVC de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips
Altres conceptes

EQ7136A0

u

Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense frontal ,
preu econòmic, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, totalment
instal·lat

€

159,08000

€

11,27304
18,42696

€
€

83,88

€

u

Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700 mm d'alçària, sense fr

61,95000

€

BQ7128A1

m

Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

9,95724
11,97276

€
€

325,98

€

EQ880X01

u

Extractor amb plaques de filtre, muntat a mòdul de cuina articulat per a campana

P-4

P-6

P-7

P-8

P-9

BQ7136A0

Altres conceptes

P-3

14511337

1451X002

145CCX01

m3

m3

m2

145CX001

145CX002

m2

m2

€

BQ711552

EQ7129BE

P-2

P-5

m

u

P-1

€

BQ711552

EQ7119BE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-10

145CX003

145CX004

145CX005

14A1X001

15113X01

m2

m2

m2

u

m2

Pàg.:

4

Sense descomposició

325,98000

€

Pilar i pantalles de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3
m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 120 kg/m3
Altres conceptes

442,91

€

442,91000

€

507,40

€

507,40000

€

91,48

€

91,48000

€

20,04

€

20,04000

€

103,21

€

103,21000

€

96,71

€

96,71000

€

76,23

€

76,23000

€

91,00

€

91,00000

€

603,00

€

603,00000

€

52,37

€

Pilar i pantalles de formigó armat, amb encofrat per anar vist , amb una quantia de 10,7
m2/m3, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia aprox. de 99 kg/m3
Altres conceptes
Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat
per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
1,1 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 17 kg/m2
Altres conceptes
Solera de formigó armat, de 15 cm de gruix,, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 4 kg/m2
Altres conceptes
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 i 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia
d'1,15 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,28
m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb malles electrosoldades,
amb una quantia aprox, de 28 kg/m2. Inclosa part proporcional de biga despenjada, de
canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar
vist. Superfície amidada amb projecció horitzontal
Altres conceptes
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 27 i 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia
d'1,18 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,26
m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb malles electrosoldades,
amb una quantia aprox, de 24 kg/m2. Inclosa part proporcional de biga despenjada, de
canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar vist
Altres conceptes
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per a revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de
0.82 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,26
m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb malles electrosoldades,
amb una quantia aprox, de 19 kg/m2. Inclosa part proporcional de biga despenjada, de
canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar vist
Altres conceptes
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge
d'encofrat per anar vist, a una alçària <= 12 m, amb tauler fenòlic, amb una quantia d'1,33
m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,19 m3/m2 i
armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb malles electrosoldades, amb
una quantia aprox, de 19 kg/m2
Altres conceptes
Conjunt d'ancoratge per a mur pantalla amb perforació, capçal, 2 cables de 15 m, aprox.
tessats a 26 t, amb placa exterior d'acer o de fosa
Sense descomposició
Coberta plana invertida transitable amb:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 500 Kg/m3, amb un gruix mitjà de
30 cm, acabat amb capa de morter armat amb mallatex de 3 cm de gruix.
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base de dues làmines de betum polimèric
modificat amb plastòmers APP de 3 Kg/m2 i 4Kg/m2 cada una, amb armadura de feltre de
polièster, adherides entre sí, tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i Morterplas
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Pàg.:

Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament,
superior. Tindran un desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a
mínim de 30 cm i, la banda superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus
Morterplás Polimérica FV 4 Kg Mineral de Texsa, o similar.
L'entrega amb la barana metàl·lica es realitza segons detalls, amb màstic Texsadh P.1,
làmina Morterplás
Polimèrica SBS FV 2,4 GR-2 i segellat del junt amb Texsaflex P, de Texsa o similar.
- Capa separadora difusora de vapor de feltre de polipropilè i polietilè termosoldat tipus
Texxam 1500 de Texsa o similar.
- Paviment de formigó, que no s'inclou en aquesta partida
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el
cas, dels productes aplicats
Sense descomposició
P-11

P-12

P-13

15113X02

15123X02

15133X01

m2

m2

m2

5

Pàg.:

6

Sense descomposició

75,10000

€

Impermeabilització de mur perimetral de formigó armat, prèvia neteja del parament amb
aigua a pressió, amb aplicació de dues capes de morter impermeabilitzant VANDEX SUPER,
amb una dotació de 0,75 kg/m2 cada una. Inclosa impermeabilització de racons i junts
mitjançant la formació de regata de 2,5x2,5 cm, aplicació de preparació de morter
impermeabilitzant VANDEX SUPER, reblert de morter de reparació VANDEX UNI MORTAR
1 i capa d'acabat de morter de VANDEX SUPER, inclosa part proporcional de retirada de
plaques d'ancoratge i segellat amb morter impermeabilitzant i reblert amb morter de reparació
Sense descomposició

9,26

€

9,26000

€

Impermeabilització exterior de mur flexo resistent, amb:
- Làmina protectora i drenant composada per estructura tridimensional de polietilè d'alta
densitat (HDPE) i geotèxtil
per una cara, tipus Drentex Protect Plus, de Texsa. Es col·locarà perfil especial de remat
superior de la làmina.
- Làmina impermeabilitzant autoadhesiva recoberta de malla de polipropilè, tipus Texself 1,5
de TEXSA, o
similar.
- Imprimació asfàltica tipus Emufal I, amb un consum de 0,3 Kg/m2, de Texsa, o similar

12,87

€

Sense descomposició

12,87000

€

Coberta plana invertida no transitable amb:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular (pendent 2%).
- Membrana impermeabilitzant monocapa, no adherida, constituïda per làmina de betum
polimèric, modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2, amb armadura de polietilè biorientat,
tipus Morterplás Polimèrica PE 4,8 Kg de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament,
superior. Tindran un desenvolupament mínim de 30 cm (15 cm sobre el nivell d'acabat) i,
la banda superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás Polimèrica Fv 4
Kg Mineral de Texsa, o similar. Es rematarà amb perfil específic segons detall.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de TEXSA o similar.
- Capa de 5 cm de gruix de grava de palet de riera.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el
cas, dels productes aplicats

40,25

€

Sense descomposició

40,25000

€

Fusteria, tipus F.01, per a un buit d'obra de 202x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, amb tarja de vidres fixes, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició

364,00

€

364,00000

€

517,50

€

517,50000

€

333,90

€

333,90000

€

325,80

€

compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa drenant formada per estructura tridimensional de poliestirè amb revestiment filtrant de
polipropilè per una cara, tipus Drentex capa 200 de Texsa o similar.
- Substrat de terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel, de 35 cm de gruix.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el
cas, dels productes aplicats

P-14
52,37000

€

Coberta plana invertida transitable amb:
- Imprimació a base d'emulsió asfàltica amb un consum de 0,3 Kg/m2 tipus Emufa I, de
Texsa, o similar.
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base de dues làmines de betum polimèric
modificat amb plastòmers APP de 3 Kg/m2 i 4Kg/m2 cada una, amb armadura de feltre de
polièster, adherides entre sí, tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i Morterplas
Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament,
superior. Tindran un desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a
mínim de 30 cm i, la banda superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus
Morterplás Polimérica FV 4 Kg Mineral de Texsa, o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora difusora de vapor de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de Texsa o
similar.
- Xapa de repartiment i formació de pendents de formigó armat amb malla electrosoldada
20x20 cm D8mm, de 15 a 20 cm de gruix.
- Paviment que no s'inclou en aquesta partida
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el
cas, dels productes aplicats

64,03

€

Sense descomposició

64,03000

€

Coberta plana invertida no transitable, amb:
- Membrana impermeabilitzant monocapa, no adherida, constituïda per làmina de betum
polimèric, modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2, amb armadura de polietilè biorientat,
tipus Morterplás Polimèrica PE 4,8 Kg de Texsa, o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de TEXSA o similar.
- Xapa plegada d'alumini anoditzat en color plata, de 2 mm de gruix, amb un retorn de 20 cm
pels laterals de la caixa.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el
cas, dels productes aplicats
Sense descomposició

50,26

€

50,26000

€

75,10

€

Coberta plana invertida transitable enjardinada, amb:
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base d'una làmina de betum polimèric
modificat amb plastòmers APP de 3 Kg/m2 cada una, amb armadura de fibra de vidre, tipus
Morterplas Polimèrica FV 3 Kg, de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament,
superior. Tindran un desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a
mínim de 30 cm . La banda superior, serà autoprotegida tipus Morterplas FP 4Kg Garden.
Els ancoratges de les baranes s'impermeabilitzen amb màstic Texsadh P-1 de Texsa, o
similar, segons detalls.
- Capa impermeabilitzant adherida a la inferior, a base d'una làmines de betum polimèric
modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2 amb additius antiarrels, autoprotecció mineral i
armadura de feltre de polièster de 180 gr/m2, tipus Morterplas FP 4Kg Garden, de Texsa, o
similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de Texsa o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i
resistència a la
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P-15

P-16

P-17

P-18

P-19

P-20

1700X001

1795X001

1A123X01

1A23X041

1A23X042

1A23X043

1A23X044

m2

m2

m2

u

u

u

u

Fusteria, tipus F.02, per a un buit d'obra de 340x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, amb tarja de vidres fixes, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.03, per a un buit d'obra de 151x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls
batents desiguals i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.04, per a un buit d'obra de 151x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls
batents desiguals i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
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P-21

P-22

P-23

P-24

P-25

P-26

P-27

P-28

P-29

P-30

P-31

P-32

P-33

P-34

P-35

1A23X045

1A23X046

1A23X047

1A23X048

1A23X049

1A23X050

1A23X051

1A23X052

1A23X053

1A23X054

1A23X055

1A23X056

1A23X057

1A23X058

1A23X059

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u
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Sense descomposició

325,80000

€

Fusteria, tipus F.05, per a un buit d'obra de 170x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls
batents i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició

279,00

€

279,00000

€

226,80

€

226,80000

€

352,80

€

352,80000

€

245,70

€

245,70000

€

280,80

€

280,80000

€

330,30

€

330,30000

€

292,50

€

292,50000

€

398,70

€

398,70000

€

526,00

€

526,00000

€

330,30

€

330,30000

€

350,10

€

350,10000

€

340,20

€

Fusteria, tipus F.06, per a un buit d'obra de 90x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.07, per a un buit d'obra de 160x215 cm, per pintar, amb marc, un full
corredís, guia d'obertura automàtica i farratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.08, per a un buit d'obra de 90,5x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent
i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.09, per a un buit d'obra de 90,5x242,5 cm, per pintar, amb marc, un full
batent i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.10, per a un buit d'obra de 181x242,5 cm, per pintar, amb marc, un full
batent i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.11, per a un buit d'obra de 85x210 cm, per pintar, amb marc, un full corredís,
guia i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.12, per a un buit d'obra de 221,7x216 cm, per pintar, amb un full corredís,
guia i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.13, per a un buit d'obra de 322x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls
batents i ferratges, amb tarja de vidres fixes, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.14, per a un buit d'obra de 133,8x215 cm, per pintar, amb marc, un full
batent i ferratges i una tarja fixa, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.15, per a un buit d'obra de 169,9x215 cm, per pintar, amb marc, un full
batent i ferratges i una tarja fixa, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.16, per a un buit d'obra de 157x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges i una tarja fixa, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.17, per a un buit d'obra de 100,3x215 cm, per pintar, amb marc, un full
batent i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.18, per a un buit d'obra de 110x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.24, per a un buit d'obra de 157x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
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P-36

P-37

P-38

P-39

P-40

P-41

P-42

P-43

P-44

P-45

1A23X060

1A23X061

1A23X062

1A23X063

1A23X064

1A23X065

1A23X066

1A23X067

1P148631

1P50X001

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Pàg.:

Sense descomposició

235,80000

€

Fusteria, tipus F.25, per a un buit d'obra de 100x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent
de vaivé i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició

275,40

€

275,40000

€

686,70

€

686,70000

€

682,20

€

682,20000

€

1.672,20

€

1.672,20000

€

1.443,60

€

1.443,60000

€

1.474,20

€

1.474,20000

€

1.082,70

€

1.082,70000

€

216,90

€

216,90000

€

44,21

€

44,21000

€

846,00
846,00000

€
€

Fusteria, tipus F.22, per a un buit d'obra de 262x216 cm, per pintar, fent cantonada, amb
marc, un full batent, un full fix i dos fulls batents i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.23, per a un buit d'obra de 254x216 cm, per pintar, fent cantonada, amb
marc, un full batent, un full fix i dos fulls batents i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.26, per a un buit d'obra de 328x243 cm, per pintar, amb un full corredís, guia
i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Conjunt de 4 armaris, tipus F.19 per a un buit d'obra, de 365x216 cm, amb frontals i lateral
vistos per pintar, divisories interiors i fonts de tauler xapat de melamina, amb ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Conjunt de 4 armaris, tipus F.20, per a un buit d'obra, de 390,3x216 cm, amb frontals i lateral
vistos per pintar, divisories interiors i fonts de tauler xapat de melamina, amb ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Conjunt de 3 armaris, tipus F.21, per a un buit d'obra, de 261,8x216 cm, amb frontals i lateral
vistos per pintar, divisories interiors i fonts de tauler xapat de melamina, amb ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Fusteria, tipus F.27, per a un buit d'obra de 216 cm d'alçada i amplada, entre 59 i 80 cm, de
DM hidròfug per pintar, amb marc, un full batent i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9
Sense descomposició
Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls estrets
amb tapa, de preu econòmic muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a l'adaptació de
mecanismes modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible
per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, conductor coaxial i caixa per a
mecanismes, instal·lada
Altres conceptes
Instal·lació general de línies de telefonia, encastades
Sense descomposició

340,20000

€

247,50

€

247,50000

€

281,70

€

281,70000

€

235,80

€

P-46

1P50X002

u

8

Instal·lació general de línies de veu i dades amb caixa de repartiment i connexions a totes les
bases d'endollament d'ordinadors
Sense descomposició

1.692,00

€

1.692,00000

€

P-47

1P50X003

u

Instal·lació general de línies de connexió d'altaveus de central de megafonia
Sense descomposició

846,00
846,00000

€
€

P-48

1P50X004

u

Escomesa i muntant general de línies telefòniques fins a caixa de distribució
Sense descomposició

88,20
88,20000

€
€

P-49

1Q70X001

u

Conjunt de barra fixa per al bar, amb taulell i laterals de tauler d'enllistonat de fusta de faig,
envernissat, agafat sobre mur de fàbrica de bloc de formigó, mitjançant travessers de perfils
d'acer, i faldó davanter de tauler fenòlic, agafat sobre rastrells de fusta, segons detalls de

1.820,70

€

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

9

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

plànol, instal·lat

P-50

P-51

P-52

P-53

P-54

P-55

P-56

P-57

P-58

1Q71E111

2G00X001

2G13X001

2R00X001

E0113001

E2212222

E2221422

E2251772

E31522H1
B065960B

P-59

P-60

E3152QM1

m

u

Sense descomposició

1.820,70000

€

Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb PVC amb mòduls alts
de 330 mm de fondària, incloent mòdul articulat amb extractor i mòdul escorreplats, i mòduls
baixos de 600 mm de fondària i 900 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal·lat.
Altres conceptes

446,05

€

446,05000

€

512,68

€

512,68000

€

564,00

€

564,00000

€

105,64

€

Conjunt d'instal·lació elèctrica d'alimentació d'ascensor exterior, amb escomesa,
mesurament, protecció, conductors, etc., muntat
Sense descomposició

u

Modificació de quadre d'enllumenat públic existent, per a integrar la instal·lació nova
d'enllumenat i suprimir la que es retira, tot inclòs
Sense descomposició

m

u

Formació de jardineria parterre, amb fonament de cèrcol de formigó armat, muret de bolc de
ciment d'11 cm de gruix, coronat amb morter de ciment, formant pendent cap a l'interior, folrat
amb xapa d'acer ''corten'' de 3 mm en diferents trams d'1,5 m i en diferents mides d'alçada de
200 a 500 mm, amb plecs per riditzar el conjunt, adaptada al contorn del mur, seguint el
perímetre exterior, agafada sobre perfils U d'acer, interposats i agafats, al seu torn, amb
cargols, segons detall en plànols. Inclosa oxidació en obra i posterior envernissat, amb
''obatol'' o producte equivalent
Sense descomposició
Partida alçada d'abonament íntegre per tots els conceptes i despeses de seguretat i salut de
l'obra, en conformitat amb les determinacions del RD1627/97 i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
Sense descomposició

m3

m3

m3

m3
m3

m3

Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre
camió
Altres conceptes
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PN
Altres conceptes

kg

E31D1100

m2

39.988,59000

€

B0DZP400

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm

0,33000

€

B0DZ4000

m

Fleix

0,04400

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,23297

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,87991

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,23200
15,92981

€
€

Formigó per a traves i pilarets, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20, abocat des de camió

84,58

€

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m
Altres conceptes

74,69700
9,88300

€
€

Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

1,24

€

0,00659
1,23341

€
€

20,40

€

E38515G1

m3

E38B3000

m3

kg

3,10

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

B0DZA000

l

Desencofrant

0,12550

€

B0DZ4000

m

Fleix

0,04400

€

€

B0D81380

m2

Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos

1,17657

€

3,10000

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,40240

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,14369

€

7,36

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

7,36000

€

B0DZP300

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm

P-64

Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets

0,24000
17,15203

€
€

110,05

€

110,05000

€

3.000,00
3.000,00000

€
€

2.100,00

€

2.100,00000

€

91,61

€

Altres conceptes

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

79,03500
7,73500

€
€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra
granítica, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

62,32

€

9,14144

€

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

45,26465
7,91391

€
€

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,21

€

0,00551
1,20449

€
€

18,89

€

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments

€

m2

€

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,12550

E38D1100

86,77

Altres conceptes
P-61

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

m3

B0A14200

39.988,59

€

B064500C

kg

€

5,16000

Matacà de pedra granítica per a fonaments

E31B3000

105,64000

€

m3

Desencofrant

B0A14200

5,16

B0411100

l

B065960C

P-63

10

B0DZA000

Altres conceptes
P-62

Pàg.:

P-65

P-66

E3G5X001

E3GZ1X01

m2

u

Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó
HA-30/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i armadura per a pantalles AP 500S d'acer amb barres corrugades B 500S,
de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una quantia de 35 kg/m2
Sense descomposició
Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació
Sense descomposició

P-67

P-68

E3GZ1X02

E3GZJX01

u

Transport i emplaçament de l'equip d'ancoratges, inclosos desplaçaments de personal i
preparació del material
Sense descomposició

m

Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de
pi i armat amb acer B400S

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,72600

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,25100

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

3,43200

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

1,16485

€
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0,38019

€

B0A31000

kg

Clau acer

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

19,45460
66,20136

€
€

Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió
o contenidor
Altres conceptes

4,24

€

4,24000

€

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,63

€

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica
Altres conceptes

6,56250
5,06750

€
€

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

1,69

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en
Altres conceptes

0,91000
0,78000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,61

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en
Altres conceptes

0,98000
0,63000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,70

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en
Altres conceptes

1,06000
0,64000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

1,70

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats
Altres conceptes

1,06000
0,64000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,83

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats
Altres conceptes

1,05000
0,78000

€
€

Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils
foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,79

€

Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats c
Altres conceptes

1,01000
0,78000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, col·locat a l'obra amb
soldadura

1,69

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en
Altres conceptes

0,91000
0,78000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, col·locat a l'obra

1,76

€

E3GZS020

m2
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E3Z112P1
B06NLA2C

P-71

E4415115

B44Z501A

P-72

E441511D

B44Z5015

P-73

E441512D

B44Z5025

P-74

E441531D

B44Z50A5

m2
m3

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

B44Z502A

P-79

E442502C

P-80

E442512C

B44Z5026

P-81

E4435111B

B44Z5011BQ

P-82

E4435111B

B44Z5011BQ

P-83

E44BF132

B44ZF031

P-84

E4521FH4
B065E60B

P-75

E4415325

B44Z50BA

P-76

E441L165

B44ZL03A

P-77

E4425015

B44Z501A

P-78

E4425025

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg
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Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en
Altres conceptes

0,98000
0,78000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,66

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en
Altres conceptes

1,06000
0,60000

€
€

Acer S275JR, corten, segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

2,40

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en
Altres conceptes

1,78000
0,62000

€
€

Acer S275JR, corten, segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. UPN-180 de la sèrie
PERFILS de CELSA , col·locat a l'obra

1,57

€

Perfil UPN-180 d'acer laminat en calent, ref. UPN-180 de la sèrie PERFILS de CELSA
Altres conceptes

1,00000
0,57000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. HEB-120 de la sèrie PERFILS
de CELSA , amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,57

€

Perfil HEB-120 d'acer laminat en calent, ref. HEB-120 de la sèrie PERFILS de CELSA
Altres conceptes

1,00000
0,57000

€
€

Acer S275J0H, corten, segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en
perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2,33

€

Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats la
Altres conceptes

0,88000
1,45000

€
€

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

107,71

€

Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

79,24350
28,46650

€
€

Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

109,74

€

Formigó HA-30/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

81,20700
28,53300

€
€

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb bomba

98,35

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

73,28700
25,06300

€
€

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,40

€

0,01296
1,38704

€
€

1,41

€

amb soldadura

B44Z5025
P-70

Pàg.:

P-85

E4521FJ4
B065E60A

P-86

E45CA8H4
B065960B

P-87

E4B23000
B0A14200

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

m3
m3

m3
m3

m3
m3

kg
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-88

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2
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B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-89

P-90

E4BGX002

E4D21A03

u

Armaris de 4 fulls batents, tipus S.09, d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 2.564x2350
mm, amb bastiment, ferratges, i panys, segons especificacions de plànols, muntat
Sense descomposició

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m

P-94

€
€

580,50

€

580,50000

€

17,91

€

P-95

Pàg.:

14

1,43000

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,
Altres conceptes

8,58000
39,41340

€
€

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de
pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, inclosa part proporcional de mata vius i
tractament del junt dels plafons

52,10

€

E4DC2D02

m2

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,43560

€

Clau acer

0,11581

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,43000

€

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm

0,50000

€

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,

8,97000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,20080

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,40240

€

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,39128

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,15060

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,08646

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,65824
14,95741

€
€

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

0,31015
40,28544

€
€

26,03

€

61,09

€

E4D21A23

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó de tauler fenòlic o similar, segons
especejament indicat per la DF, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, per a
deixar el formigó vist

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,65824

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

B0D81650

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos

3,56895

€

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm

0,50000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,08646

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,25100
20,84954

€
€

17,56

€

E4D2FA03

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler
fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a
formigó no vist

B0DBT300

u

Tornapuntes per a encofrat amb elements industrialitzats, de 3 m d'alçària, per a 150 u

0,14600

€

B0DG2112

m2

Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'ace

2,64000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,20080
14,57320

€
€

2,70

€

2,70000

€

51,12

€

Altres conceptes
P-93

0,01296
1,39704

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

kg

Altres conceptes
P-92

13

B0A31000

Altres conceptes
P-91

Pàg.:

E4D2X001

E4D8U100

u

Muntatge i desmuntatge en l'interior d'una cara d'encofrat, de motlla per a lletra de
dimensions 20x30 cm, de porex, fusta o qualsevol altre material, per a deixar un text refós en
el formigó vist
Sense descomposició

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cèrcols de directriu recta,
inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons

Altres conceptes
P-96

E4DCAD02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,43000

€

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,

8,97000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,12926

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,80480

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,15060

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,57112
48,91841

€
€

68,55

€

Altres conceptes
P-97

E4DCBD02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, inclosa part proporcional de
mata vius i tractament del junt dels plafons

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,80480

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,57112

€

B0D629A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos

0,31015

€

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,

8,97000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,15060

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,43000
56,19752

€
€

39,64

€

Altres conceptes
P-98

E4DD1D12

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a
deixar el formigó vist, inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,17120

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,10040

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11500

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,57209

€

B0DZU010

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics

0,43000

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,69891

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,88000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,12926

€
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B0D71120

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos

B0DZA000

l

Desencofrant
Altres conceptes

P-99

E4DE1270

m2

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre
entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 7 m, per a una superfície sensiblement
horitzontal, inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons

€
€

136,37

€

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,40240

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,49435

€

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,

9,00900

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,12550

€

B0DZJ0K6

m2

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos

2,69329

€

B0DZT006

m3

Bastida de metall, per a 25 usos

E4DE1280

m2

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre
entramat de perfils metàl·lics a una alçada màxima de 8 m, per a una superfície sensiblement
horitzontal, inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

B0D71130

m2

22,05000
100,25991

€
€

148,84

€

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:8, amb ciment
CEM III i additiu inclusor aire/plastificant

66,96

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE
Altres conceptes

14,59120
52,36880

€
€

E6523BAB

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 400 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W

49,13

€

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 m

3,18270

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,87200

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

6,69600

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l

0,52640

€

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am

1,21695

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp

5,21850

€

16,35640

€

0,90000

€

Llata de fusta de pi

0,40240

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,24480

€

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,49435

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28000
13,63625

€
€

57,77

€

0,12550

€

B0DZJ0K6

m2

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos

2,69329

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

B0DZT006

m3

Bastida de metall, per a 25 usos

Mur i esglaons de maó massís de formigó, de 290x150x50 mm, cares vistes i de categoria I,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2), elaborat a l'obra i
amb una resistència a compressió de 6 N/mm2
Maó massís de formigó, de 290x150x50 mm, cares vistes, categoria I

Revestiment de cara superior de ràfec de formigó amb xapa d'alumini anoditzat, de 2 mm de
gruix, amb plecs i mode de subjecció que s'indica als plànols
Sense descomposició
Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb
fixacions mecàniques

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme

BD514DK1

u

Bonera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica

m2

E612BZ1Z

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

Desencofrant

E612BR1Z

€
€

u

l

u

7,17600
26,29400

B0A61600

B0DZA000

E5ZH4DK4

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE
Altres conceptes

€

€

m2

u

0,21974

9,00900

E5ZEX001

B0F1D2A1

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix,

u

P-106

16

m2

m2

m3

P-105

Pàg.:

B0CC1310

B0D75000

E4F2X001

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

Altres conceptes
P-104

0,15060
34,84133

0,21974

Altres conceptes

P-103

€

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0F1X001

P-102

3,13200

m

Altres conceptes
P-101

15

B0D21030

Altres conceptes
P-100

Pàg.:

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 1:8, amb ciment
CEM III i additiu inclusor aire/plastificant

25,20000
109,57991

€
€

509,75

€

Altres conceptes
P-107

E6523BDB

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament d'una placa de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

1,80000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,30600

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l

1,05280

€

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 m

3,18270

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,87200

€

169,51900
340,23100

€
€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

6,69600

€

52,51

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28000

€

52,51000

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp

10,43700

€

33,80

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520

16,35640

€

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am
Altres conceptes

2,43390
14,35320

€
€

E6523X01

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 205 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara i una
placa més enmig dels dos perfils metàl·lics, de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de 2 plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622
m2K/W

65,29

€

1,04000

€

10,11000
22,65000

€
€

33,47

€

P-108
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1,80000

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

18

Altres conceptes

11,01170

€

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 63 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en
una sola cara, fixada mecànicament

23,38

€

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520

20,44550

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp

10,43700

€

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am

2,43390

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l

1,05280

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

2,79000

€

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 m

6,36540

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28000

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,24480

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

6,69600

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,30600

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520

4,68650

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,87200
14,60140

€
€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp

2,88687

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am

1,14713

€

34,10

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,87200

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l
Altres conceptes

0,26320
9,30950

€
€

E6524X03

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 63 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en
una sola cara, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2K/W

31,20

€

E6524HAB

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en
cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2K/W

P-111

P-112

E6524X02

m2

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

2,79000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,24480

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90000

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520

9,37300

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,14000

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp

3,47403

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,24480

€

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am

1,21695

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520

4,68650

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l

0,52640

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

3,90600

€

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 m

3,18270

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,87200

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,43600

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28000
11,24012

€
€

B7C9H5M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 m

2,53380

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l

0,26320

€

27,04

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am

1,14713

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp
Altres conceptes

4,33650
12,60607

€
€

E652PX01

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de
70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a una sola cara, una estàndard (A)
de 15 mm, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2K/W

33,12

€

Altres conceptes
P-110

17

B0A61600

Altres conceptes
P-109

Pàg.:

E6524X01

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 63 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en
una cara, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca, amb paper Kraft, de
resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

P-113

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520

4,68650

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

2,79000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90000

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amp

2,88687

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,43600

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am

1,14713

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l

0,52640

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l

0,26320

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp

5,21850

€

B7C9H5M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 m

2,53380

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,14000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,43600

€

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am

1,21695

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,14000

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520

4,68650

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,24480

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90000

€
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P-114

P-116

P-117

P-118

0,24480

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

3,90600

€

B7C9H8M0

m2

Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 m
Altres conceptes

3,18270
12,66215

€
€

Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de
remat superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de
lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

217,73

€

Divisòria amb placa resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini
Altres conceptes

166,45650
51,27350

€
€

Mur cortina amb perfils de 140, 100 i 50 mm de fondària per 52 mm amplària, d'alumini
anoditzat, amb trencament de pont tèrmic i acabat exterior amb tapetes rectes clipades,
sistema ''Mx parrilla tradicional'' de Technal, inclosa part proporcional de remats perimetrals
de xapa d'alumini de 2 mm i aïllament, segons especificacions de plànols. Muntat
Sense descomposició

220,90

€

E66A3005

E6MEX001

E6MZX001

E787X001

E7B21H0L

E7BC37F0
B7B137F0

P-121

P-122

P-123

P-124

Visos galvanitzats

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

220,90000

€

Panell ''sanwich'' format per planxa exterior d'alumini anoditzat de 2 mm de gruix, aïllament
rígid de 2 cm de gruix i tauler interior

35,60

€

Sense descomposició

35,60000

€

Impermeabilització de la cara superior de la llosa amb emulsió tipus Mopren de Texsa o
similar, de color gris
Sense descomposició

3,75

€

3,75000

€

1,37

€

0,30800
1,06200

€
€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 200 a 250
g/m2, col·locat sense adherir

3,59

€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat térmicament de 200 a 2
Altres conceptes

2,12300
1,46700

€
€

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 20 mm de gruix i
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica >= 0,71429 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell recte, col·locada amb adhesiu de formulació específica

8,57

€

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida
Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2
Altres conceptes

P-120
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cu

B7711H00

P-119

19

B0A4A400

B0CV3015

P-115

Pàg.:

E7C22252

m2
m2

m2

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 20 mm de gruix i resistència a co

3,78000

€

B0911200

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè
Altres conceptes

1,50570
3,28430

€
€

Aïllament amb plaques rígides de llana de vidre de 30 mm de gruix amb revestiment de paper
Kraft
Sense descomposició

19,08

€

19,08000

€

16,43

€

16,43000

€

43,28

€

E7C6AX01

E7CE1X01

E7D69TK0

m2

m2

m2

Lamina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada, tipus ''Impactodan 5'' de Danosa, amb
xapa de morter armada, de 5 cm de gruix, prèvia a paviment
Sense descomposició
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

B89ZT000

kg

Pintura intumescent

B8ZAG000

kg

Imprimació per a pintura intumescent
Altres conceptes

20,75010

€

1,55982
20,97008

€
€

m

B7C75205

Formació de junt amb banda de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i 20 cm d'amplària
m

Banda de polietilè expandit de 20 cm d'amplària i 5 mm de gruix
Altres conceptes

P-125

E7J5129A

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb
massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació
específica

P-126

P-127

P-129

P-130

P-131

20

0,53

€

0,15750
0,37250

€
€

6,41

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

3,14433

€

B7JZ1090

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent

0,25368
3,01199

€
€

17,37

€

17,37000

€

22,25

€

Altres conceptes

P-128

B7C22250

E7J15205

Pàg.:

E81121D2

E8251335

m2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat
Altres conceptes
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 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

1,51987

€

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c

0,15300

€

B0FH3173

m2

Rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrad
Altres conceptes

10,79100
9,78613

€
€

E83LS5R8DI m2

50% del cost de: Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat
decoratiu d'alta pressió HPL/EDF tipus ignífug i d'aplicació severa, de 6 mm de gruix i de >=
4 m2 de superfície, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0,
cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color estàndard, col·locat amb
fixació oculta sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament
vertical. Article: ref. UNIS8FR de la sèrie PLAQUES DE RESINES de TRESPA

60,05

€

B83LT5R8DIM m2

Placa plana de resines termoendurides UNICOLORS amb textura SATIN FR, amb pig

25,85000

€

B83Z2F9C

Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada amb panells de resines sintètiqu
Altres conceptes

14,57925
19,62075

€
€

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de
gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult
amb suspensió, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim

24,29

€

E8445200

m2

m2

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

1,67400

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520

4,77750

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,51503

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,13230

€

B84ZB0E0

m2

Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel r
Altres conceptes

3,45000
13,74117

€
€

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de
gruix , amb entramat vist i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de
sostre de 4 m com a màxim

32,17

€

E8448400

m2

B84ZA030

m2

Entramat metàl·lic vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

B8448400

m2

E8448444

m2

3,73000

€

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12.5 mm de gruix, amb acabat llis, de 60x60
Altres conceptes

19,62450
8,81550

€
€

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de
gruix , amb entramat ocult i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de
sostre de 4 m com a màxim

43,19

€
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B8448440
B84ZB030

P-132

P-133

E844X001

E865X002

m2
m2

m2

m2

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12.5 mm de gruix, amb acabat llis, de 60x60

P-135

Cel ras flotant de placa de gui laminat, per aïllament acústic, amb doble estructura de perfils
U de xapa d'acer galvanitzat, de 60 mm, a dos nivells, el primer modulat cada 600 mm,
suspés del sostre mitjançant barra roscada de 6 mm de diàmetre i el segon, modulat a 300
mm, subjectat al primer mitjançant fixacions mecàniques, una placa de guix laminat, tipus
''FON R8/18 BC'' de Pladur, de 13 mm de gruix, amb capa de llana de roca, de 75 mm de
gruix. Completament acabat
Sense descomposició

60,28

€

Revestiment de parament vertical amb emplafonat de DM de 10 mm de gruix, i > 650 kg/m3
de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, d0, fixat sobre
rastrells horitzontals de fusta de 20x20 mm, per pintar, amb unió encadellada i junta vista,
fixades mecànicament, segons detalls.

€

17,57

€

m2

Revestiment decoratiu amb lames de DM d'1 cm de gruix i 20 cm d'amplària, per pinta

7,76000

€

B0A32300

cu

Clau acer galvanitzat de 30 mm de llargària

0,30000
9,51000

€
€

16,71

€

16,71000

€

22,49

€

E865X003

E894B0P6

m2

m2

Revestiment de barana d'escala amb emplafonat de DM de 10 mm de gruix, i > 650 kg/m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, d0, per pintar, amb
unió encadellada i junta vista, fixades mecànicament, segons detalls.
Sense descomposició
Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura alumini, amb dues capes d'imprimació
sintètica i dues d'acabat

B89Z8000

kg

Pintura al alumini

B8ZAY000

kg

Imprimació sintètica

E8981BA0

m2

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZA1000

kg

Segelladora

E898J2A0

m2

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

B8ZA1000

kg

Segelladora

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Esmalt sintètic
Altres conceptes

P-140

E89A3BB0

m2

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

€

Protector químic insecticida-fungicida

0,97800

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,65025

€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

3,47494
15,95681

€
€

4,24

€

E8ABX001

m2

Envernissat de passamà de fusta massissa de 24 cm aprox. de desenvolupament de cara de
secció a tractar, amb una capa de preparació i dues d'acabat

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida

B8AZB000

kg

Vernís sintètic

E8B2U001
B89ZU001

P-143

21,06

kg

0,31296

€

0,60519
3,32185

€
€

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base
de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans

19,12

€

Pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió a
Altres conceptes

9,46200
9,65800

€
€

Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb
aigua, una capa d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti

15,25

€

Altres conceptes
P-142

€
€

B8ZA3000

Altres conceptes
P-141

3,47494
13,80681

E8B41110

m2
kg

m2

B8ZA8200

kg

Vernís protector antigraffitti de dos components

5,32818

€

kg

Imprimació antigraffitti adherent

1,67178

€

1,91352
18,54923

€
€

B0111000

m3

Aigua

0,01110

€

B8ZAW000

kg

Producte decapant desincrustador genèric

2,28236
5,95658

€
€

9,20

€

5,28637
3,91363

€
€

27,07

€

8,21

Altres conceptes

€
P-144

3,47494

€

0,65025
4,08481

€
€

4,69

€

E9232B91

m2

B0332300

t

Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material
Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm
Altres conceptes

P-145

E9C1443B

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior intens

0,65025

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

1,34456
2,69519

€
€

B9C14432

m2

Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens

5,40

€

0,65025

€

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

1,34456
3,40519

€
€

18,91

€

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

kg

22

B8ZAK000

Segelladora

m2

B89ZB000

Pàg.:

€

kg

E89A2BB0

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

2,02725

B8ZA1000

Altres conceptes
P-139

60,28000

B865UA10

Altres conceptes
P-138

€
€
€

Altres conceptes
P-137

28,58100
4,05000
10,55900

Altres conceptes
P-136

21

Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel r
Altres conceptes

Altres conceptes
P-134

Pàg.:

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida

0,97800

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,65025

€

Altres conceptes
P-146

E9C21424

m2

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús
interior

B0312400

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm

B9C21424

m2

Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior

B9CZ2000

kg

Beurada de color
Altres conceptes

P-147

E9DAU010

m2

Paviment interior antilliscant (relliscositat classe 2) de rajola de gres extruït sense esmaltar
de forma rectangular, preu alt, de 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1,36425

€

15,04880
10,65695

€
€

28,46

€

0,68845

€

14,20640

€

0,25500
13,31015

€
€

37,32

€
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P-148

P-150

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c

0,30000

€

B0711010

kg

Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

2,17000

€

B0FGU010

m2

Rajola antilliscant de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 pec
Altres conceptes

17,20000
17,65000

€
€

21,52

€

Formigó HM-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

12,74902
8,77098

€
€

Remolinat mecànic d'acabat a solera de formigó de la sala de climatització
Sense descomposició

0,26
0,26000

€
€

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 22 mm d'alçària,
amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment

209,42

€

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 22 mm d'al
Altres conceptes

199,06000
10,36000

€
€

Sòcol de terratzo llis de microgrà, preu mitjà, de 5 cm d'alçària, col·locat amb pasta adhesiva
o ciment cola
Sense descomposició

6,54

€

6,54000

€

56,41

€

E9G11BB1

m2

E9GZX001

E9JEK100

m3

m2

m2

B9JEK100

P-151

P-152

E9U21X01

E9V2AA2N

m2

m

m

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic

Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire, amb un cantell polit i
abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

B9CZ2000

kg

Beurada de color

B9V2AA20

m

B05B1001

kg

E9ZX002

€

Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire, amb un cantell p

34,44540

€

Ciment ràpid CNR4 en sacs

0,11000
21,17460

€
€

Rebaixat i tractament antirelliscant per a Rd > 35 segons UNE-ENV 12633:2003 (classe 2)
amb polit amb gra de 100 i abrillantat amb sals de paviment de terratzo .

9,83

€

u

Conjunt de productes necessaris per a tractament antirelliscant per a Rd > 35 segons
Altres conceptes

1,20000
8,63000

€
€

m2

Rebaixat i tractament antirelliscant per a Rd > 15 segons UNE-ENV 12633:2003 (classe 1)
amb polit amb gra de 200 i abrillantat amb sals i cristalitzat de paviment de terratzo .

9,72

€

u

Conjunt de productes necessaris per a tractament antirelliscant per a Rd > 15 segons
Altres conceptes

0,75000
8,97000

€
€

Porta d'un full batent, tipus Fe.03, per un buit d'obra de 900x2120 mm, d'estructura
galvanitzada de perfils d'acer, tipus ''Perfrisa, Sèrie C'', de 40x50 mm, i emplafonat amb
tauler fenòlic de 6 mm de gruix per ambdues cares, amb ferratges, segons especificacions de
plànol corresponent de la Sèrie E.8.2
Sense descomposició

622,80

€

m2

B9ZX002

P-154

E9Z2X001
B9ZX001

P-155

P-156

P-157

EA00X001

EA00X002

EA00X003

u

u

u

Porta de dos fulls batents, tipus Fe.02, per un buit d'obra de 1760x3730 mm, d'estructura
galvanitzada de perfils d'acer, tipus ''Perfrisa, Sèrie C'', de 40x50 mm, i emplafonat amb
tauler fenòlic de 6 mm de gruix per ambdues cares, amb plafó superior fins a sostre en la
cara interior de la porta, amb ferratges i barra antipànic, segons especificacions de plànol
corresponent de la Sèrie E.8.2
Sense descomposició
Porta d'armari de dos fulls batents, tipus Fe.01,per a un buit d'obra de 1080x2640 mm, amb
bastiment i marc de perfil d'acer galvanitzat, de 40x20 mm, emplafonada amb tauler fenòlic
de 6 mm de gruix, segons especificacions de plànol corresponent de la Sèrie E.8.2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-158

P-159

P-160

0,68000

Altres conceptes
P-153
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B05A2103

B064E35B

P-149

Pàg.:

P-161

P-162

P-163

P-164

622,80000

€

993,60

€

P-165

P-166

P-167
993,60000

€

798,30

€

P-168

EAB0X001

u

Pàg.:

24

Sense descomposició

798,30000

€

Visera per a porta d'ascensor de dimensions en planta 544x1650 mm formada per:
- Estructura interior d'acer, amb un tub de 100x80x4mm i 5 platines trapezoidals de 5mm de
gruix, soldada, amb una capa d'imprimació antioxidant i ancorada a murs de formigó amb tac
químic.
- Formació de peça de cantell amb perfil conformat amb fred tipus UF 50x50x4 mm d'acer
innoxidable austenític AISI 304, acabat polit mat.
- Revestiment superior i inferior de xapa plegada d'acer innoxidable austenític AISI 304 de 2
mm de gruix, amb acabat polit mat.
Element complert segons detall específic dels tancaments S06 i S07, col·locat.

308,80

€

B4R11051

kg

Acer inoxidable austenític de designació AISI 304, en perfils conformats tipus L, U, tre

28,80000

€

B44Z7025

kg

Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en

43,20000

€

B8635MA6

m2

Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i treballat a
Altres conceptes

89,87500
146,92500

€
€

Finestra fixa d'acer, galvanitzada, de 170 d'alçària mitja per 302 cm d'amplària, amb bastidor
de perfil L d'acer de 40x40x1,5 mm, amb tres muntants intermedis, persiana de xapa d'acer
de doble plec en tota la cara exterior, recobrint el bastiment, agafada a l'obra amb fixacions
mcàniques
Sense descomposició

486,36

€

486,36000

€

331,98

€

331,98000

€

512,10

€

512,10000

€

903,69

€

903,69000

€

5.089,80

€

5.089,80000

€

353,51

€

353,51000

€

4.326,00

€

4.326,00000

€

961,00

€

961,00000

€

264,52

€

264,52000

€

3.076,88

€

3.076,88000

€

EAB0X004

EABGX002

EAFAX001

EAFAX002

EAM1X001

EAM1X002

EAM1X003

EAM1X004

EAM1X005

EAM1X006

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

Porta de 2 fulls batents d'acer, galvanitzada, de llum d'obra 157x220 cm, amb bastidor de
perfil L, de 40x40x1,5 mm, d'acer, persiana de xapa d'acer de doble plec en tota la cara
exterior, recobrint el bastiment, amb pany, col·locada. (Element S08)
Sense descomposició
Porta d'un full batent d'alumini anoditzat, de dimensions 900x2800 mm de llum d'obra,
perfilaria tipus PG de Technal, amb barra antipànic, muntada sobre mur cortina.
Sense descomposició
Porta de 2 fulls batents d'alumini anoditzat, de dimensions 1740x2070 mm de llum d'obra,
perfilaria tipus PG de Technal, sistema de tancament amb pany, agafadors interiors i
exteriors tipus 2504/600 d'Ocariz, als 2 fulls, muntada sobre mur cortina.
Sense descomposició
Porta i vidriera, tipus S.01, amb full batent i tarja fixa, per a un buit d'obra de 510x278,4 - 290
cm, amb marc i agafador d'acer inox., segons especificacions dels plànols sèrie E 10
Sense descomposició
Tancament fix de vidre, tipus S.02, per a un buit d'obra, de 100x290 cm, amb vidre laminar
de 4+4 allotjat a U d'acer inox. encastada, segons especificacions dels plànols sèrie E 10
Sense descomposició
Porta i vidriera, tipus S.03, amb full batent i 2 targes fixes, per a un buit d'obra de 324x290
cm, amb marc i ferratges d'acer inox., segons especificacions dels plànols sèrie E 10
Sense descomposició
Porta de vidre, tipus S.04, per a un buit d'obra de 216x100 cm, de vidre trampat, pivotant, de
8 mm de gruix i ferratges d'acer inox., segons especificacions dels plànols sèrie E 10
Sense descomposició
Tancament fix de vidre, tipus S.05, per a un buit d'obra, de 77,5x280 cm, amb vidre laminar
de 4+4 allotjat a U d'acer inox. encastada, segons especificacions dels plànols sèrie E 10
Sense descomposició
Tancament fix de vidre, tipus S.06, per a un buit d'obra, de 180x888 cm, amb marc d'acer
inox., i vidre laminar de 5+5, segons especificacions dels plànols sèrie E10 i E12
Sense descomposició
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Pàg.:

P-169

865,00

€

865,00000

€

3.562,20

€

P-170

P-171

P-172

P-173

P-174

P-175

P-176

P-177

P-178

EAM1X007

EAM2X002

EAM2X003

EAU0X001

EAV0X002

u

Tancament fix de vidre, tipus S.07, per a un buit d'obra, de 170x130 cm, amb marc d'acer
inox., i vidre laminar de 5+5, segons especificacions dels plànols sèrie E10 i E12
Sense descomposició

u

Porta d'obertura automàtica amb un full fix i un full corredís, de dimensions 3330x2800 mm.
amb barra de guia i mecanisme de 7 cm d'alçària, tipus ''Slimdrive'' de GEZE, força limitada a
150 N, control per microprocessador inteligent, bateria d'emergència, programador amb
display i teclat tàctil, perfilaria perimetral estanca, bloqueig electromagnètic i detectors de
moviment. Muntada i connectada a la xarxa elèctrica
Sense descomposició

u

Porta d'obertura automàtica, telescòpica, amb un full fix i 2 fulls corredissos, de dimensions
2735x2070 mm, amb barra de guia i mecanisme de 7 cm d'alçària, tipus ''Slimdrive'' de
GEZE, força limitada a 150 N, control per microprocessador inteligent, bateria d'emergència,
programador amb display i teclat tàctil, perfilaria perimetral estanca, bloqueig electromagnètic
i detectors de moviment. Muntada i connectada a la xarxa elèctrica
Sense descomposició

u

Tancament practicable de DM per pintar, de fulls articulats en acordeó, per a un buït d'obra
de 492,30x235 cm, amb bastiment de fusta, reforç superior al dintell de tub d'acer i guia
encastada al travesser
Sense descomposició

m

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 500x60 mm, formada per una estructura
interior de tub d'cer inox. sense polir, de 40x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de
tauler fenòlic de 6 mm de gruix, acaba de color, acabada de color, segons especificació de la
memòria. Element complert i col·locat a l'obra, segons detalls.

25

3.562,20000

€

4.321,00

€

4.321,00000

€

1.052,42

€

1.052,42000

€

68,76

€

Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/EDF tipus ignífug i d'aplicació severa, de 6

22,25000

€

BB32X002

m

Estructura metàl·lica d'acer inox. qualitat 304 sense polir, de tub rectangular de 40x40
Altres conceptes

34,90000
11,61000

€
€

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 650x80 mm, formada per una estructura
interior de tub d'cer inox. sense polir, de 60x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de
tauler fenòlic de 6 mm de gruix, acabada de color, segons especificació de la memòria.
Element complert i col·locat a l'obra, segons detalls.

96,63

€

m2

Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/EDF tipus ignífug i d'aplicació severa, de 6

28,92500

€

BB32X003

m

Estructura metàl·lica d'acer inox. qualitat 304 sense polir, de tub rectangular de 60x40
Altres conceptes

52,00000
15,70500

€
€

50% del cost de: Element d'ancoratge, d'acer inox., per a lames de protecció solar, format per
peces i formes distintes, segons el cas i segons detall de plànols, col·locat i muntat
Sense descomposició

14,40

€

14,40000

€

75,55

€

75,55000

€

87,00

€

EB12X001

EB12X002

EB14X001

m

m

m

m

Estructura d'acer per a barana horitzontal o inclinada, de platines de 60x10 i 60x5 mm i perfil
tubular de 40x40x2 mm, per pintar, amb imprimació antioxidant (tota) i acabat amb pintura
tipus 'Martele' (els elements vistos), segons detall de plànol, muntada
Sense descomposició
Barana d'acer 'corten', tipus D, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de
60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb tac químic
a daus de formigó o mur, segons detalls, de 1040 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre
moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge, dau
de formigó i resta d'elements de muntatge. (barana 21)
Sense descomposició
Doble passamà de tub d'acer inox. satinat de D 50 mm, soldat amb suports a barana o
ancorat a mur, segons plànols de detall, inclosa part proporcional de cegament dels extrems
i elements de subjecció que puguin caldrà. Col·locat
Sense descomposició

P-181

EB14X002

EB92X001

EB92X002

EB92X003

91,42

€

€

u

Caràcter alfanumèric adhesiu, a adherir, sobre vidre de façana a la planta primera, de 15 cm
d'alçària
Sense descomposició

u

€

22,15000

€

9,00

€

9,00000

€

1,12

€

1,12000

€

Placa directori de senyalització general, de lamel·les independents, d'alumini pintat, de mides
totals de 66x66 cm, col·locada
Sense descomposició

203,04

€

203,04000

€

Lamel·les autònomes de retolació de dependències, d'alumini pintat, de 6x30 cm, col·locades
Sense descomposició

8,46
8,46000

€
€

P-184

EC151C01

m2

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

60,82

€

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm d
Altres conceptes

47,47000
13,35000

€
€

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb
1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 16 mm, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

53,80

€

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incol
Altres conceptes

38,27000
15,53000

€
€

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb
1 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 14 mm, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

54,95

€

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incol
Altres conceptes

39,39000
15,56000

€
€

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1
butiral transparent, col·locat

83,63

€

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butir
Altres conceptes

67,26000
16,37000

€
€

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 14 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1
butiral transparent, col·locat

76,96

€

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butir
Altres conceptes

60,81000
16,15000

€
€

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1
butiral transparent, col·locat

77,88

€

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butir
Altres conceptes

61,70000
16,18000

€
€

65,17

€

BC151C01

EC1FA141

BC1F1141

P-186

P-187

P-188

EC1FA641

EC1GFB01

EC1GG101

BC1G4101

EC1GG601

BC1G4601

P-190
91,42000

Caràcter alfanumèric adhesiu, a adherir, sobre vidre de façana a la planta primera, de 120
cm d'alçària
Sense descomposició

22,15

u

P-189

€

u

Passamà de fusta de faig, de secció rodona de D 6 cm, fixat a platina d'acer, segons detall
de plànol, muntat i envernissat
Sense descomposició

26

EB92X004

BC1G3B01

87,00000

m

Pàg.:

P-183

BC1F1641

B83LX002

EAV0X004

P-180

P-185

m2

m

P-179

P-182

B83LX002

EAV0X003
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EC1K1501
B7J5009A

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
dm3

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà

1,49730

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

BC1K1500

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm
Altres conceptes

P-191

ED00X001

u

Desguàs de fosat d'ascensor a pou d'absorció, reblert de grava
Sense descomposició

P-192

ED111E71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

P-195

P-196

€
€

100,00
100,00000

€
€

23,29

€

4,56250

€

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

5,46000

€

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

0,08000
13,18750

€
€

19,75

€

ED116271

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-199

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, am

27,91600

€

BDY3E900

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,50000
15,23450

€
€

Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm,
instal·lat

25,35

€

Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 20
Altres conceptes

11,65000
13,70000

€
€

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i 3,5 cm de gruix,
per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

31,67

€

Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 30x30x33 cm de mides interiors, i
Altres conceptes

20,09000
11,58000

€
€

Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

120,60

€

ED31U010

u

ED351230

u

u

BD351230

P-200

ED354356

u

u

BD136270

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb

4,37500

€

BDW3E200

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm

2,28000

€

BD3Z2665

u

Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm

BDY3E200

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm

0,03000
13,06500

€
€

B0512401

t

B064300C

ED116371

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

21,22

€

BDW3E300

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm

3,18000

€

BDY3E300

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm

0,04000

€

BD136370

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb
Altres conceptes

4,88750
13,11250

€
€

ED15G871

m

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb
brides

20,79

€

BDW3B800

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm

2,52120

€

BDY3B800

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm

0,11000

€

BD1Z2300

u

Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm

1,51420

€

BD13187B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
Altres conceptes

5,83800
10,80660

€
€

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

24,60

€

ED15M711

m

15,62000

€

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

0,33840

€

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

3,79613

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE

9,19908

€

B0111000

m3

Aigua

0,00111
91,64528

€
€

86,98

€

Altres conceptes
P-201

P-202

ED51A3AV

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 80 mm de
diàmetre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques

BD5153AV

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 80

66,21000

€

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàme
Altres conceptes

1,04000
19,73000

€
€

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre,
envoltat de grava i feltre geotèxtil

8,62

€

2,03700
6,58300

€
€

44,30

€

ED5A5E00

m

BD5B1E00

m

Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre
Altres conceptes

P-203

ED7FQ312

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

BDW3B900

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

5,55060

€

6,93600

€

12,02443

€

0,25000
19,53897

€
€

54,31

€

BDY3E700

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm

0,17000

€

BD7FQ310

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i d

BDW3E700

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

3,99630

€

B0311500

t

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

BD1Z4200

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm

1,40700

€

BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

ED15N911

m

m

Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm,
Altres conceptes

6,07600
12,95070

€
€

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

52,77

€

Altres conceptes
P-204

28

m

Altres conceptes
P-198

Pàg.:

BD136970

BD31U010

Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-

BD135770

P-197

38,60000
25,07270

m

Altres conceptes
P-194

27

BD13279B

Altres conceptes
P-193

Pàg.:

ED7FQ412

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

BD1Z4300

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm

2,09710

€

BDY3BA00

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm

0,44000

€

BDW3E900

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

7,02240

€

B0311500

t

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

13,31820

€

BDW3BA00

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm

9,70530

€
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BD7FQ410

P-205

ED7K3324

m

m

Pàg.:

29

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i d
Altres conceptes

10,39200
20,45450

€
€

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN
125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix,
llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

55,90

€

BDY3E800

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm

0,24000

€

BDW3E800

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm

4,97970

€

BD7K3320

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i d

10,52400

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

6,10092

€

B0311500

t

Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm

10,80677
23,24861

€
€

38,98

€

Altres conceptes
P-206

ED7K677S

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110
mm, penjat al sostre

P-209

P-210

P-211

€

237,60000

€

350,10

€

350,10000

€

242,10

€

242,10000

€

34,22

€

P-214

P-215

P-216

EE4ZX002

EE4ZX003

EE4ZX004

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1140x480 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques
Sense descomposició

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 950x1450 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques
Sense descomposició

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 850x700 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques
Sense descomposició

EE52Q23A

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió
marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

BE52Q230

m2

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm

3,99630

€

u

Brida per a tub penjat del sostre

2,29680
21,52490

€
€

59,31

€

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160
mm, penjat al sostre

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, am

BD1Z3000

u

BDY3E900
BDW3E900

€

Brida per a tub penjat del sostre

2,29680

€

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,50000

€

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

7,02240
25,56280

€
€

1.910,70

€

u

Xemeneia barret d'acer inoxidable, de D 500 mm, llargària 6000 mm i gruix 2 mm, muntada
en dos trams, encamisant conducte circular flexible de doble capa més aïllant, per a extracció
de fums de cuina del bar, tipus ''A/26 Triple'' de RIXAAB, inclosos elements de subjecció,
muntada
Sense descomposició

m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,6 mm i muntat superficialment

u

Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre

BE42QB20

m

m
m

u
u

P-217

P-218

23,92800

BEW4B000

BE4DJ047

237,60

P-213

€

BD136970

EE4ZHJ07

€

0,17000

BD1Z3000

BE44BGS0

242,10000

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1230x480 mm,
col·locat amb fixacions mecàniques
Sense descomposició

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm

BDW3E700

EE44BGS3

€

u

Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt

u

EE42QB22

242,10

EE4ZX001

u

BDY3E700

EE41X001

P-212

BEW52000

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, am

Altres conceptes
P-208

30

€

m

ED7K697S

Pàg.:

10,99200

BD136770

Altres conceptes
P-207

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-219

P-220
1.910,70000

€

55,36

€

9,12000

€

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/U
Altres conceptes

10,78140
35,45860

€
€

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliester i feltre de llana de vidre,
de 406 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat

16,05

€

Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliester i feltre de llana de vidre, de 406 m
Altres conceptes

11,04000
5,01000

€
€

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 480 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

224,78

€

Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 480 mm de costat
Altres conceptes

194,74000
30,04000

P-221

P-222

P-223
€
€

EED5X001

EED5X002

EEG2X001

EEG2X002

EEG2X003

EEG2X004

EEG2X005

u

u

u

u

u

u

u

1,06500

€

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, a
Altres conceptes

11,85000
21,30500

€
€

Unitat Exterior de Volum de Refrigerant Variable de la
marca General-Fujitsu, model AJG 360 LALBH, de 113 Kw en fred i 126.5 Kw en calor,
instal·lada.
Sense descomposició

28.500,00

€

28.500,00000

€

Unitat Exterior de Volum de Refrigerant Variable de la marca General-Fujitsu, model AJGA
54 LCLAH, de 15,1 Kw en fred i 16.5 en calor, instal·lada.

4.200,00

€

Sense descomposició

4.200,00000

€

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB09G de 2.8 Kw en fred i 3,2 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte
ocult.
Sense descomposició

1.250,00

€

1.250,00000

€

1.300,00

€

1.300,00000

€

1.500,00

€

1.500,00000

€

1.580,00

€

1.580,00000

€

1.710,00

€

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB12G de 3.6 Kw en fred i 4.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte
ocult.
Sense descomposició
Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB18G de 5.6 Kw en fred i 6.3 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte
ocult.
Sense descomposició
Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB24G de 7.1 Kw en fred i 8.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte
ocult.
Sense descomposició
Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB30G de 9.0 Kw en fred i 10.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte
ocult.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-224

EEG2X006

u

Pàg.:

31

Sense descomposició

1.710,00000

€

Unitat interior mural , de la marca General Fujitsu, model
AUGE7G de 2.2 Kw en fred i 2.8 Kw en calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a
xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult
Sense descomposició

920,00

€

920,00000

€

1.240,00

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-235

P-236
P-225

P-226

EEG2X007

EEK11D71

u

u

BEK11D71

P-227

EEKN1RM0

u

u

BEKN1X02

P-228

EEKNX001

u

u

BEKN1X01

P-229

EEM32211

u

u

BEM32211

P-230

EEMHU150

u

u

BEMHUX01

P-231

EEMHU200

u

u

BEMHUX02

P-232

EEMHU250

u

u

BEMHUX03

P-233

P-234

EEMHUX01

EENPX001

Unitat interior mural , de la marca General Fujitsu, model
ASGA24G de 7.1 Kw en fred i 8. Kw en calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a
xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult
Sense descomposició

u

u

u

EEU0X002

u

u

€

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment

37,36

€

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat p
Altres conceptes

22,68000
14,68000

€
€

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 1310x810 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

852,47

€

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla m
Altres conceptes

806,50000
45,97000

€
€

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla
metàl·lica, de 1850x810 mm, aletes en Z i fixada al bastiment

553,79

€

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla m
Altres conceptes

517,64000
36,15000

€
€

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa i encastat

81,96

€

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'a
Altres conceptes

52,09000
29,87000

€
€

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màxima de
140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 450 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat amb ''silenblock'' i connectat

1.514,12

€

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màxim
Altres conceptes

1.124,62000
389,50000

€
€

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1400 m3/h i una pressió estàtica màxima de
140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat amb ''silenblock'' i connectat

1.793,82

€

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1400 m3/h i una pressió estàtica màxim
Altres conceptes

1.372,48000
421,34000

€
€

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 2000 m3/h i una pressió estàtica màxima de
150 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de potència elèctrica total absorbida,
col.locat amb ''silenblock'' i connectat

2.062,79

€

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 2000 m3/h i una pressió estàtica màxim
Altres conceptes

1.632,60000
430,19000

€
€

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal mínim de 2500 m3/h i una pressió estàtica
màxima de 160 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de potència elèctrica
total absorbida, col.locat amb ''silenblock'' i connectat
Sense descomposició

2.273,83

€

2.273,83000

€

270,00

€

P-237

P-238

P-239

P-240

P-241

EEU0X003

270,00000

€

Junt de derivació per a unir 2 unitats exteriors multi bomba de calor, tipus ARCNN21 de LG,
instal·lat
Sense descomposició

171,00

€

171,00000

€

180,00

€

180,00000

€

180,00

€

Sense descomposició

180,00000

€

Junt de derivació per a sistemes multi bomba de calor < de 71 kW, tipus ARBLN07121,
instal·lat
Sense descomposició

157,50

€

157,50000

€

320,00

€

Sense descomposició

320,00000

€

Sense descomposició

1.980,00
1.980,00000

€
€

Separador dos tubs per potències inferiors a 28 Kw model
UTP-AX090A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.

EEU0X004

EEU0X005

EEV0X001

EEV0X002

u

Separador dos tubs per potències superiors a entre 28 i 56
Kw model UTP-AX180A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.

u

u

Separador dos tubs per potències superiors a 56 Kw model
UTP-AX567A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.

u

Control centralitzat UTYDCGG de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.

u

32

Sense descomposició

Sense descomposició
1.240,00000

Caixa de filtratge d'aire de dues etapes F6-F8, amb ventilador, col·locada i connectada

EEU0X001

Pàg.:

Placa de comunicació per a recuperadors entàlpics, per a recuperadors tipus ''ECO V'',
instal·lada
Sense descomposició

99,00

€

99,00000

€

P-242

EEV3X001

u

Controlador remot per cable, programable, per unitats interiors i recuperadors, instal·lat
Sense descomposició

89,91
89,91000

€
€

P-243

EEV3XOO2

u

Termòstat per cable multifunció UTY RLRG de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.
Sense descomposició

150,00
150,00000

€
€

P-244

EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control

92,92

€

80,89000
12,03000

€
€

7,51

€

7,51000

€

3,96

€

3,96000

€

1.950,00

€

1.950,00000

€

0,38

€

BEV42001

u

Material per a instal·lació electrica de punt de control
Altres conceptes

P-245

P-246

P-247

P-248

EF5AX001

EFQ3X001

EG11X001

EG22X001

m

m

u

m

Tub de coure semidur de diàmetres diversos entre 3/8'' i 1'' 1/8, de gruixos entre 0,76 mm i 1
mm, soldat per capilaritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat. Diàmetres segons
detall de projecte
Sense descomposició
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluïds a
temperatura entre -50º i 105ºC, per a tub de diàmetre exterior entre 9,50 i 28,50 mm, de 6
mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua superior a 5000,
col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà
Sense descomposició
Subministrament i col·locació de CGP 400 A de seccionament i derivació de companyia i
CGP 250 A d'abonat, segons esquema 9 d'acord Guia FECSA ENDESA, centralització de
comptadors per a dos subministraments trifàsics (un de reserva), i una centralització TMF1,
10 metres de línia d'enllaç sota tub 4x95 mm2, RV 0,6/1KV, proteccions contra
sobretensions permanents i transitòries, i interruptors generals de potencia, i accessoris
inclosos.
Sense descomposició
Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i totalment instal·lat
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Sense descomposició

0,38000

€

P-249

EG22X002

m

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i totalment instal·lat
Sense descomposició

0,49
0,49000

€
€

P-250

EG22X003

m

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i totalment instal·lat
Sense descomposició

0,58
0,58000

€
€

P-251

EG22X004

m

Safata porta cables, reixeta metàtica 35 x 100 mm, electrosoldada i galvanitzada en calent,
inclus subjeccions i totalment instal·lada
Sense descomposició

3,89

€

3,89000

€

P-252

EG22X005

m

Safata porta cables, reixeta metàl·lica 35 x 200 mm, electrosoldada i galvanitzada en calent,
inclus subjeccions i totalment instal·lada
Sense descomposició

5,67

€

5,67000

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-266

EG34X001

m

Cable de secció nominal 5x25 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
Sense descomposició

42,70
42,70000

€
€

P-254

EG34X002

m

Cable de secció nominal 5x16 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
Sense descomposició

29,04
29,04000

€
€

P-255

EG34X003

m

Cable de secció nominal 5x10 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
Sense descomposició

20,15
20,15000

€
€

P-256

EG34X004

m

Cable de secció nominal 5x6 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
Sense descomposició

16,24
16,24000

€
€

Sense descomposició

2,56
2,56000

€
€

P-267

21,50
21,50000

€
€

Sense descomposició

1,62
1,62000

€
€

Cable de secció nominal 3x2,5 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
Sense descomposició

1,01
1,01000

€
€

0,98
0,98000

€
€

Sense descomposició

175,20
175,20000

€
€

Sense descomposició

187,20
187,20000

€
€

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon 28'',
encastat

10,18

€

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a en
Altres conceptes

3,47000
6,71000

€
€

Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon 28'',
encastat

13,46

€

EG34X005

m

Cable de secció nominal 5x4 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE

EG34X006

m

Cable de secció nominal 3x16 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
Sense descomposició

P-259

EG34X007

m

Cable de secció nominal 3x4 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE

P-260

EG34X008

m

P-261

EG34X009

m

Cable de secció nominal 3x1,5 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
Sense descomposició

P-262

EG51X001

u

Caixa de seccionament

P-263

P-264

EG51X002

EG621193

u

u

BG621193

P-265

EG621293
BG621293

Caixa de protecció i mesura

u

u
u

Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, p

P-269

P-270

EG63915M

u

u

EG63X001

EG63X002

EG63X003

u

u

u

34

Altres conceptes

6,82000

€

Commutador triple, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon
28'', encastat

14,96

€

Commutador triple, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, p
Altres conceptes

8,09000
6,87000

€
€

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa, tipus ''Simon 28'', encastada

10,50

€

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 25
Altres conceptes

3,78000
6,72000

€
€

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'', muntada sobre caixa o bastidor

11,52

€

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra l
Altres conceptes

4,77000
6,75000

€
€

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample triple, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'', muntada sobre caixa o bastidor
Sense descomposició

13,00

€

13,00000

€

14,54

€

14,54000

€

11,21
11,21000

€
€

10,18

€

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a
Altres conceptes

3,47000
6,71000

€
€

Interruptor magneto. 6A II, intensitat nominal 6A., dos pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
Sense descomposició

14,25

€

14,25000

€

20,50

€

20,50000

€

34,69

€

34,69000

€

12,30

€

12,30000

€

15,32

€

15,32000

€

17,15

€

17,15000

€

19,84

€

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample quadruple, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'', muntada sobre caixa o
bastidor
Sense descomposició

u

Base de connexió d'aparells elèctrics
Sense descomposició

EG641173

u

BG641173

P-273

P-274

P-275

P-276

P-277

6,64000

u

BG63915M

P-272
P-258

EG631153

u

BG631153

P-271
P-257

u

BG621HD3

P-268

P-253

EG621HD3

Pàg.:

P-278

EG67X003

EG6TX001

EG6TX002

EG6TX004

EG6TX005

EG6TX006

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat
u

u

u

u

u

u

u

Interruptor diferencial 40/II/0.03, intensitat nominal 40A., dos pols i sensibilitat 30 mA, segons
REBT i Normes UNE, totalment instal·lat
Sense descomposició
Interruptor diferencial 40/IV/0.03, intensitat nominal 40A., quatre pols i sensibilitat 30, segons
REBT i Normes UNE, totalment instal·lat
Sense descomposició
Interruptor magneto. 10A II, intensitat nominal 10A., dos, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
Sense descomposició
Interruptor magneto. 15A II, intensitat nominal 15A., dos pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
Sense descomposició
Interruptor magneto. 16A II, intensitat nominal 16A., dos pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
Sense descomposició

€
P-279

EG6TX007

u

Interruptor magneto. 20A II, intensitat nominal 20A., dos pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
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P-280

P-281

EG6TX008

EG6TX009

u

u
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Pàg.:
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Sense descomposició

19,84000

€

Interruptor magneto. 30 A II, intensitat nominal 30A., dos pols i sensibilitat 30, segons REBT i
Normes UNE, totalment instal·lat
Sense descomposició

22,52

€

22,52000

€

24,70

€

24,70000

€

18,72

€

18,72000

€

BHU8C640

u

Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d2 de 18 W, llum de color

21,50

€

BH2DA126

u

21,50000

€

42,80

€

42,80000

€

BHU8C770

u

Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color

72,90

€

BH2DA146

u

72,90000

€

236,00

€

236,00000

€

BH2DA1D6

u

Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 2 làmpades de fluorescènc

28,02000

€

122,33

€

BHU8C770

u

Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d3 de 26 W, llum de color
Altres conceptes

14,04000
15,34000

€
€

122,33000

€
€

€

Llumenera estanca decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de
la llumenera, amb font d'alimentació, encastada

135,41

98,54
98,54000

€

Llumenera decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la ll
Altres conceptes

117,50000
17,91000

€
€

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000
W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió,
sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat

60,26

€

43,73

€

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins
Altres conceptes

51,42000
8,84000

€
€

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment

18,36

€

Interruptor magneto. 35 A II, intensitat nominal 35A., dos pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
Sense descomposició

BH253220

P-293

P-283

EG6TX010

EG6TX011

u

Interruptor magneto. 10 A IV, intensitat nominal 10A., quatre pols, segons REBT i Normes
UNE, totalment instal·lat
Sense descomposició

u

Interruptor magneto. 15 A IV, intensitat nominal 15A., quatre pols, segons REBT i Normes
UNE, totalment instal·lat
Sense descomposició

P-295
P-284

P-285

EG6TX012

EG6TX013

u

Interruptor magneto. 60 A IV, intensitat nominal 40A. regulable, quatre pols, segons REBT i
Normes UNE, totalment instal·lat
Sense descomposició

u

Interruptor magneto. 80 A IV, intensitat nominal 80A. regulable, quatre pols, segons REBT i
Normes UNE, totalment instal·lat
Sense descomposició

P-296
P-286

P-287

EG6TX014

EG6TX015

u

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, EI-120, amb capacitat fins a
36 mòduls, amb estructura chasis, porta i tanca, totalment instal·lat
Sense descomposició

u

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, amb capacitat fins a 24
mòduls, amb estructura chasis, porta i tanca, totalment instal·lat
Sense descomposició

P-297
P-288

P-289

EG6TX016

EG731183

u

u

BG731183

P-290

EGA12222

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, amb capacitat fins a 14
mòduls, amb estructura chasis, porta i tanca, totalment instal·lat
Sense descomposició

u

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment

BGWA1000

u

Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment

0,29000

€

BGA12220

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt

10,05000
8,02000

€
€

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa,
preu alt, encastat

17,93

€

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, am
Altres conceptes

11,65000
6,28000

€
€

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de vidre opal i 1 tub fluorescent de 36
W, de forma rectangular, dins de canal de xapa plegada i encastada al sostre, segons detalls
de plànol

77,36

€

Altres conceptes
P-291

EGA21113

u

BGA21113

P-292

EH253226

u

u

u

BH253320

P-294
P-282

EH253326

u

EH2DA326

EH2DA346

EH2DA3D6

EH2L1141

u

u

u

u

u

BH2L1141

P-298

P-299

P-300

P-301

EH616811

u

u

Pàg.:

36

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de lamel·les metàl·liques i 1 tu
Altres conceptes

64,50000
12,86000

€
€

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de vidre opal i 1 tub fluorescent de 58
W, de forma rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, i encastada al sostre

92,53

€

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de lamel·les metàl·liques i 1 tu
Altres conceptes

77,83000
14,70000

€
€

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 18 W en posició
horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

47,46

€

6,82000

€

Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescènci
Altres conceptes

25,62000
15,02000

€
€

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

47,66

€

7,02000

€

Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 1 làmpada de fluorescènci
Altres conceptes

25,62000
15,02000

€
€

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició
horitzontal, amb reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada al sostre

57,40

€

BHW61000

u

Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització

BH616811

u

EH61X001

EH61X002

EHV21F00

u

u

u

0,50000

€

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos
Altres conceptes

35,06000
8,17000

€
€

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 11 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment
Sense descomposició

63,00

€

63,00000

€

90,00

€

90,00000

€

87,43

€

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS,
amb làmpada fluorescent de 22 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux
aproximat de 75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15
m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment
Sense descomposició
Sensor de nivell de il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat, per a línies de llumeneres paral·leles a mur
cortina
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BHV21F00

P-302

P-303

P-304

P-305

EJ00X001

EJ00X004

EJ00X012

EJ00X013

u

u

u

u

u

Pàg.:
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Sensor de nivell de il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, a
Altres conceptes

73,33000
14,10000

€
€

Placa solar de tubs de buit de dimensions totals720x220x120 mm, posició horitzontal,
adaptada per a connexió a sistema Solar Compact Easy 160 de Baxi Roca o equivalent,
incloent estructura de suport, valvuleria i accessoris, totalment connectada i en funcionament.
Sense descomposició

682,00

€

682,00000

€

2.242,00

€

Subministrament i instal·lació de sistema solar compacte Solar Compact Easy 160 de Baxi
Roca o equivalent, adaptat per a connexió amb placa solar tèrmica de tubs de buit (en
substitució de la placa convencional que inclou el sistema). Inclou elements de suport,
acumulador FST per a una capacitat de 160 litres, purgador automàtic, vàlvula termostàtica
mescladora, tubs flexibles d'acer innoxidable per a connexió amb la placa, a <15 m de
distància, vas d'expansió, vàlvula de seguretat, líquid solar i resta d'accessoris necessaris.
Sense descomposició

2.242,00000

€

Vàlvula de tall de DN 15 o DN 20 i d'esfera PN25 totalment instal·lada i funcionant
Sense descomposició

14,80
14,80000

€
€

Vàlvula de tall de DN25 o DN32, de esfera PN25 totalment instal·lada i funcionant
Sense descomposició

16,83
16,83000

€
€

EJ00X014

u

Vàlvula de tall de DN40, de esfera PN25 totalment instal·lada i funcionant
Sense descomposició

28,80
28,80000

€
€

P-307

EJ00X015

u

Vàlvula anti retorn de DN15, DN25 i DN32 totalment instal·lada i funcionant
Sense descomposició

12,98
12,98000

€
€

P-308

EJ00X016

u

Filtre DN25 i DN32, PN16, totalment instal·lat i funcionant
Sense descomposició

15,32
15,32000

€
€

Sense descomposició

88,76
88,76000

€
€

Sense descomposició

12,34
12,34000

€
€

Sense descomposició

62,15
62,15000

€
€

P-310

P-311

EJ00X020

EJ00X021

EJ00X022

u

u

u

Vàlvula termostàtica DN32, PN25, totalment instal·lada i funcionant

Vàlvules de drenatge de DN15, DN25

Cabalímetre en línia DN25 o DN32, totalment instal·lat i funcionant

P-318

P-319

P-320

P-306

P-309

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-321

P-322

P-323

P-312

EJ00X023

m

Tub de coure normalitzat, de DN15, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
Sense descomposició

3,21
3,21000

€
€

P-313

EJ00X024

m

Tub de coure normalitzat, DN20, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
Sense descomposició

4,74
4,74000

€
€

P-314

EJ00X025

m

Tub de coure normalitzat, de DN25, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
Sense descomposició

5,33
5,33000

€
€

P-315

EJ00X026

m

Tub de coure normalitzat, de DN32, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
Sense descomposició

5,94
5,94000

€
€

P-316

EJ00X027

m

Tub de coure normalitzat, de DN40, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
Sense descomposició

6,25
6,25000

€
€

P-317

EJ00X028

m

Aïllament per a tub de coure normalitzat segons RITE, DN15, DN20 i DN25, elastòmeric tipus
armaflex o similar, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
Sense descomposició

1,68

€

1,68000

€

EJ00X029

EJ00X031

EJ14BA1Q

m

u

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecan

B7J50010

dm3

EJ18LHAA

u

1,32

€

1,32000

€

580,00

€

580,00000

€

219,49

€

174,52000

€

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon
Altres conceptes

0,17580
44,79420

€
€

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat
brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

110,05

€

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acaba

92,61000

€

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon
Altres conceptes

0,51275
16,92725

€
€

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

71,65

€

EJ1AB21P

u

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon

0,21975

€

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques

1,91100

€

BJ1AB21P

u

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
Altres conceptes

49,40000
20,11925

€
€

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat
brillant, preu superior

46,49

€

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat b
Altres conceptes

40,51000
5,98000

€
€

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets

66,05

€

Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sa
Altres conceptes

46,29000
19,76000

€
€

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment,
amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

18,99

€

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superfi
Altres conceptes

11,05000
7,94000

€
€

Bateria mescladora per a aigüera, mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb broc
giratori de tub, dues entrades de 1/2´´

84,85

€

Bateria mescladora per a aigüera, mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, am
Altres conceptes

64,47000
20,38000

€
€

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 1/2´´

24,30

€

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, p
Altres conceptes

14,71000
9,59000

€
€

EJ1ZAD01

u

EJ2311EG

u

u

EJ24A131

u

u

EJ28J12A

u

u

BJ28J12A

P-327

38

BJ18LHAA

BJ24A131

P-326

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

BJ14BA1Q

BJ2311EG

P-325

Quadre elèctric de protecció i comandament, incloent els interruptorrs magnetotèrmics i
diferencials d'alta sensibilitat, contactors, guardamotors, rellotge programador i variadors de
freqüència, necessàris pel correcte funcionement de la instal·lació d'ACS i d'AF, totalment
instal·lat i funcionant
Sense descomposició

u

BJ1ZAD01

P-324

Aïllament per a tub de coure normalitzat segons RITE, DN32 i DN40 elastòmeric tipus
armaflex o similar, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
Sense descomposició

Pàg.:

EJ298131
BJ298131

u

u
u
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P-328

EJ3317N7

u

P-331

P-332

€

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32
Altres conceptes

4,19000
6,20000

€
€

Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, connectat al ramal de PVC

17,55

€

Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cad
Altres conceptes

11,11000
6,44000

€
€

Lavabo de porcellana esmaltada, de 75x44 cm, de color blanc, tipus ''Diverta'' de Roca,
col·locat, amb suports murals agafats a mur d'obra
Sense descomposició

154,00

€

154,00000

€

141,00

€

141,00000

€

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer
inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell
de sabó i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques

68,45

€

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'ace
Altres conceptes

60,36000
8,09000

€
€

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255
mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

39,29

€

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 2
Altres conceptes

29,82000
9,47000

€
€

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

283,50

€

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d
Altres conceptes

250,81000
32,69000

€
€

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150
mm, col·locat amb fixacions mecàniques

19,25

€

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150
Altres conceptes

12,78000
6,47000

€
€

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a
1500 W de potència ref. 14SDNV100 de la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL , col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat

333,13

€

BJA26310I44X u

Termo elèctric mural vertical SDN 100 V, d'acer vitrificat i resistència blindada, amb un
Altres conceptes

284,00000
49,13000

€
€

EL26X001

Subministrament i instal·lació d'un ascensor elèctric sense cambra de màquines OTIS GeN2
Confort acabats Lúmina, de 630Kg per a 8 persones, amb embarcament simple, tracció
mitjançant cintes planes de poliuretà i cabina de 1100x1400mm, per a de 3 parades, 7,75
metres de recorregut, amb una velocitat de 1, col·locat en forat d'obra de dimensions
aproximades 1,8x1,8m, 3,6 de sobre-recorregut i 1 m de fossat.
Portes automàtiques telescòpiques laterals de 800x2000mm d' acer inoxidable en cabina i
pis.
Panells interiors de cabina tipus SKINPLATE, paviment de xapa llagrimada, sostre pla amb
spots de led, passamans complet, sense mirall. Multi pantalla digital amb vídeo-trucada,
apagat automàtic de llum de cabina, sistema regeneratiu REGEN DRIVE que gerena
electricitat i la retorna a la xarxa, cortina d'infrarojos.

16.100,00

€

EJ33U010

u

u

EJ3B2X01

EJ3B2X02

EJ42U010

u

u

u

EJ43U010

u

u

BJ43U010

P-334

EJ46U020

u

u

BJ46U020

P-335

EJ4ZU015

u

u

BJ4ZU015

P-336

P-337

EJA26310I4

Lavabo de porcellana esmaltada, de 47x44 cm, de color blanc, tipus ''Diverta'' de Roca,
col·locat, amb suports murals agafats a mur d'obra
Sense descomposició

u

BJ42U010

P-333

39

10,39

BJ33U010

P-330

Pàg.:

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

BJ3317N7

P-329
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u

u
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P-338

P-339

P-340

EL2822G1

EM131211

u

u

16.100,00000

€

Subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric sense cambra de màquines OTIS GeN2
Confort, acabats Lúmina, de 630Kg per a 8 persones, amb doble embarcament a 180°,
tracció mitjançant cintes planes de poliuretà, cabina de 1100x1400mm de 2 parades, 7,5
metres de recorregut, amb una velocitat de 1 m/s, per a unes dimensions de buit d'obra de
1650x1750mm, 3600mm de sobre-recorregut i 1 metre de fossat.
Portes automàtiques telescòpiques laterals de 800x2000mm de vidre emmarcat amb acer
inoxidable en cabina i pis en ambdós embarcaments.
Acabat amb panells interiors de cabina d'acer inoxidable, paviment de xapa llagrimada,
sostre pla amb spots de led, passamans a dos paraments i equipat amb multi pantalla digital
amb vídeo-trucada, botonera exterior estanca, apagat automàtic de llum de cabina, sistema
regeneratiu REGEN DRIVE que gerena electricitat i la retorna a la xarxa, cortina d'infrarojos i
sistema de desconnexió automàtica de l'ascensor segons franja horària.

25.161,00

€

Sense descomposició

25.161,00000

€

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100
dB, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada
a l'interior

37,23

€

u

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

BM131211

u

u

0,53000

€

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic
Altres conceptes

24,70000
12,00000

€
€

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

117,36

€

BM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manua

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
Altres conceptes

P-341

P-342

P-343

EM31261J

u
u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

BM312611

u

u

€

0,27000
14,63000

€
€

50,46

€

0,28000

€

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat
Altres conceptes

39,54000
10,64000

€
€

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb
suport a paret

133,43

€

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

BM313511

u

Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat
Altres conceptes

119,79000
13,36000

€
€

Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal banda V), en pal de <= 4 m d'alçària i
recolzat a una base plana

635,81

€

Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal banda V), en pal de <= 4 m d'alçària i
Altres conceptes

206,97000
428,84000

€
€

Amplificador monocanal, banda UHF, guanys de 43 dB, nivell màxim de sortida de 117 dBuv,
muntatge en tècnica Z, atenuador regulable a l'entrada de 18 dB, instal·lat

78,09

€

Amplificador monocanal, banda UHF, guanys de 43 dB, nivell màxim de sortida de 11
Altres conceptes

66,55000
11,54000

€
€

Central de megafonia, amb amplificador de 10 W de potència i 4 zones, amb alimentació
integrada, col·locat

651,01

€

EP112102

u

EP121040

u

u

BP121040

P-345

102,46000

BMY31000

BP112102

P-344

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 21A-113B, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret.

BMY31000

EM31351J

40

Sense descomposició

BMY13000

EM141202

Pàg.:

EP32U001

u

u

0,28000

€
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BP32U001

P-346

EP35UAC2

u

u

BP35UAC2

P-347

EP52U001

u

u

BP52U001

P-348

EP5314A3

u

u

BP5314A3

P-349

EP7382D3

u

u

BP7382D3

P-350

P-351

P-352

P-353

P-354

P-355

P-356

P-357

P-358

EQ71X001

EQ71X002

EQ71X003

EQ71X011

EQ71X012

EQ71X021

EQ71X022

EQ71X051

EQ71X052

u

u

u

u

u

u

u

u

m2

u
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Pàg.:
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Central de megafonia, amb amplificador de 10 W de potència i 4 zones, amb alimenta
Altres conceptes

450,07000
200,94000

€
€

Altaveu circular de sostre bicònic de 4'' de diàmetre, de 5 W de potència (RMS), sensibilitat (1
kHz, 1 W, 1 m) de 81 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica, fixació per molles i per a
encastar en fals sostre

36,72

€

Altaveu circular de sostre, bicònic de 4'' de diàmetre, de 5 W de potència (RMS), sensi
Altres conceptes

24,29000
12,43000

€
€

P-361

EQ81X002

Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament
en centraleta, retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes, col·locat

41,40

€

P-362

EQ81X003

Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funciona
Altres conceptes

34,00000
7,40000

€
€

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per
cargols, amb tapa, de preu alt, encastada

22,45

€

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió pe
Altres conceptes

12,06000
10,39000

€
€

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45
doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt,
muntada sobre caixa o bastidor

20,97

€

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector
Altres conceptes

14,97000
6,00000

€
€

Cadira d'estructura aluminitzada, apilable, seient i respatller de polipropilè, color a
determinar, sense tapissar, tipus ''Spacio'' (ref. 4112)
Sense descomposició

26,64

€

26,64000

€

Cadira d'estructura aluminitzada, apilable, sense braços, amb pala d'escriptura, seient i
respatller de polipropilè, color a determinar, sense tapissar, tipus ''Spacio'' (ref. 4102)
Sense descomposició
Cadira amb rodes giratòria, sense braços, color a determinar, tipus ''Idonia 100 Operativa''
(ref. 6520)
Sense descomposició
Taula modular de 120x80 cm, d'estructura d'acer pintat al forn i potes d'acer cromat, amb
tauler bilaminat de 19 mm de gruix, color blanc (00) o blau (05), model ''Dhinamic'' d'Actiu
Sense descomposició

43,99

€

43,99000

€

129,44

€

129,44000

€

99,00

€

99,00000

€

198,00

€

198,00000

€

Armari alt amb portes de 89x222 cm, color blanc aluminitzat, tipus ''Vital'', (ref. A164)
Sense descomposició

176,81
176,81000

€
€

Prestatgeria de 300x200x40 cm, amb tapa posterior, amb acabat color gris, tipus K100 PTC
Sense descomposició

531,29
531,29000

€
€

Motorització de mòdul de cortina enrotllable ''screen'', de fins a 2 m d'amplària, conectada
Sense descomposició

30,46
30,46000
144,67
144,67000

€
€
€
€

EQ71X053

m2

Cortina plegable opaca
Sense descomposició

P-360

P-363

P-364

P-365

Taula modular de 160x80 cm, d'estructura d'acer pintat al forn i potes d'acer cromat, amb
tauler bilaminat de 19 mm de gruix, color blanc (00) o blau (05), model ''Dhinamic'' d'Actiu,
amb faldó i buc de calaixos
Sense descomposició

Cortina enrotllable ''screen'', en mòduls de fins a 2 m d'amplària i 2,70 m d'alçària, col·locada
Sense descomposició

P-359

EQ81X001

ER3PX001

EXF4X007

EY00X001

u

Pàg.:
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33,84
33,84000

€
€

Placa vitroceràmica de 78 cm d'amplària, tipus ''Framtid HGC67, d'IKEA, instal·lada i
connectada
Sense descomposició

449,10

€

449,10000

€

u

Forn elèctric d'encastar a mobles de cuina, tipus ''Tagan OV3'' d'IKEA, instal·lat i connectat
Sense descomposició

157,50
157,50000

€
€

u

Nevera elèctrica amb congelador, de sota taulell, de dimensions 60x60x85 cm,
aproximadament, tipus ''Frostig SC100/17'' d'IKEA, instal·lada
Sense descomposició

359,10

€

359,10000

€

15,13

€

15,13000

€

106,88

€

106,88000

€

m3

u

u

Rebliment de trasdós de mur verd amb terra vegetal, subministrada a granel i estesa i
compactada amb mitjans mecànics lleugers o manuals en semitongades de 10 cm.
Sense descomposició
Fulla practicable de finestra oscil·lant muntada sobre mur cortina, d'alumini anoditzat,
perfileria tipus ''Epure'' de Technal, de dimensions 1600, 1670 i 1840 mm d'amplària per 870
mm d'alçària, amb frontisses i manetes a joc i pany. Muntada
Sense descomposició
Partia alçada d'abonament íntegre per totes les ajudes del ram de paleta a altres industrials i
instal·ladors, inclosos materials i mitjans auxiliars necessaris.
Sense descomposició

915,00

€

915,00000

€

P-366

F000XPA1

u

Partida alçada per a desplaçament de serveis no previstos en el projecte
Sense descomposició

1.800,00
1.800,00000

€
€

P-367

F2131223

m3

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió
Altres conceptes

45,82

€

45,82000

€

5,36

€

5,36000

€

P-368

P-369

F2194AB5

F2194XB5

m2

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes

4,45

€

4,45000

€

P-370

F21B3X01

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes

8,81
8,81000

€
€

P-371

F21D3JJ1

m

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de
formigó amb compressor i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes

7,63

€

7,63000

€

4,99

€

4,99000

€

25,38
25,38000

€
€

12,69

€

P-372

P-373

F21DQG02

F21DX001

u

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
Altres conceptes
Modificació de troneta tipus ''H'' de Telefònica, existent
Sense descomposició

P-374

F21FXF01

m

Demolició de canonada d'aigua potable, de fibrociment de fins a 100 mm de diàmetre,
inclosa l'extracció amb equip i proteccions adients, càrrega i transport dels materials
resultants a abocador autoritzat
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P-375

F21FXF02

m

Pàg.:

43

Sense descomposició

12,69000

€

Demolició de tub de xarxa de reg, de polietilè de fins a 125 mm de diàmetre, amb obertura i
posterior reblert de rases, inclosa part proporcional de desmuntatge de vàlvules, accessoris i
pericons, inclosa càrrega de residus sobre camió
Sense descomposició

2,54

€

2,54000

€

45,28

€

45,28000

€

45,28

€

45,28000

€

18,95

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-390

P-391
P-376

F21H0001

u

Desmuntatge de columna de 9 m, d'enllumenat públic, de projectors, inclosa demolició de
fonamentació, càrrega sobre camió i trasllat a magatzem municipal
Altres conceptes

P-392
P-377

F21H0002

u

Desmuntatge de fanal amb columna de 3,5 m i lampada simètrica, inclosa demolició de
fonamentació, càrrega sobre camió i trasllat a magatzem municipal
Altres conceptes

P-393
P-378

P-379

P-380

P-381

P-382

P-383

P-384

P-385

P-386

P-387

F21HX001

F21HX011

F21Q0001

F2211020

F221A220

F2224123

F2225223

F2225650

F222B123

F222H422

u

m

u

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Arrencada de braç mural amb llumenera assimètrica, inclosa connexió de la línia
d'alimentació elèctrica interrompuda i transport del material resultant a magatzem municipal o
abocador controlat, reposició de l'acabat i recobriment de la façana d'on s'hagi retirat, tot
inclòs
Sense descomposició

18,95000

€

Arrencada de línia d'alimentació elèctrica d'enllumenat públic, grapada a façana
Sense descomposició

0,42
0,42000

€
€

Desmuntatge d'element de mobiliari urbà, banc, paperera, font, unitat de joc infantil, etc.,
inclosos suports i demolició de fonamentacions, càrrega sobre camió i trasllat a monodipòsit
o centre autoritzat
Altres conceptes

32,70

€

32,70000

€

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega

P-394

P-395

F227A00F

F227F00F

F228510F

F2285B0F

F228A60F

F228X001

m2

m2

m3

m3

m3

m3

Pàg.:

44

Altres conceptes

5,15000

€

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb
compactació del 95% PM
Altres conceptes

2,75

€

2,75000

€

1,94

€

1,94000

€

22,64

€

22,64000

€

19,66

€

19,66000

€

12,95

€

12,95000

€

19,79

€

19,79000

€

44,57

€

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació
del 95% PM
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95 % PM
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 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
Altres conceptes
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló net, formant un
llit de base de 10 cm de gruix i posteriorment rebliment fins a 10 cm per sobre de la
generatriu del tub, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM, inclosa l'aportació del sauló
Sense descomposició

Altres conceptes

0,58
0,58000

€
€

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics
Altres conceptes

3,45
3,45000

€
€

BR3P2310

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor d

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes

7,86

€

B0331300

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm

7,86000

€

8,33

€

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte,
amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb
compressor
Altres conceptes
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes

8,33000

€

9,90

€

9,90000

€

10,67

€

10,67000

€

P-396

F228X002

m3

Altres conceptes
P-397

F2A11000

m3

B03D1000

m3

11,44

€

11,44000

€

P-388

F222K420

m3

Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Altres conceptes

11,88
11,88000

€
€

P-389

F226170F

m3

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

5,15

€

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Terra seleccionada
Altres conceptes

P-398

F2A1X002

m3

B03D5000

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
Altres conceptes

Rebliment i piconatge de clot excavat per escossell i arbre de dimensions aproximades
1,2x1,2x0,8 m, amb terres estructurades formades per grava de granumoletria 50-70 mm i
terra vegetal, segons detall.

m3

Subministrament de sorra d'aportació
Terra adequada
Altres conceptes

P-399

F2A1X003

m3

B03DX002

m3

Subministrament de sorra fina d'aportació per a reblert de rases
Terra adequada
Altres conceptes

P-400

P-401

F2R540EX0

F32D1A03

u

m2

Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de tots els residus de la construcció i dels
enderrocs i de totes les terres sobrants d'excavació, segons determinacions de l'Estudi de
Gestió de Residus. Inclou la classificació a peu d'obra, el transport a abocador autoritzat,
centre de transferència, de reciclatge o valoritzador, deposició i pagament de cànons i taxes.
Sense descomposició
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, inclosa part
proporcional de formació de junts i d'escorrentius

9,00000

€

19,42350
16,14650

€
€

10,24

€

9,90000
0,34000

€
€

6,07

€

5,87000
0,20000

€
€

4,82

€

4,66000
0,16000

€
€

59.935,95

€

59.935,95000

€

16,71

€
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P-404

P-405

6,78278

€

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

B0A31000

kg

Clau acer

0,11581

€

B91AX001

m

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,08646

€

Pedra granítica, recta, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de
Altres conceptes

18,00000
16,15722

€
€

B0D81680

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 50 usos

1,39128

€

45,07

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,20080

€

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm

0,50000
13,75596

€
€

Vorada tipus V2. Vorada recta de pedra granítica remuntable, escairada, amb aresta
axafranada, segons detall de plànol, serrada mecànicament i flamejada, de 20x20 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

24,50

€

B961X002

m

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 60x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist, inclosa part proporcional de formació de junts i d'escorrentius

P-409

F961X002

m

6,78278

€

Pedra granítica, recta remuntable, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a
Altres conceptes

22,00000
16,28722

€
€

Vorada V5. Peça de vorada recta de transició, de pedra granítica, segons detall de plànols,
serrada mecànicament i flamejada, de 1000x20x20 cm, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

42,90

€

F32D4A23

m2

B0DZA000

l

Desencofrant

0,25100

€

B0D81350

m2

Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 20 usos

2,86296

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,08646

€

B961X003

m

Pedra granítica, recta de transició, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per

20,00000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,65969

€

B064500C

m3

kg

Clau acer

0,11581

6,78278
16,11722

€
€

B0A31000

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

€

B0DZP300

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm

0,24000
20,28408

€
€

Vorada tipus V3 / V4. Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

59,31

€

156,58

€

F45CX001

m3

Base inclinada per a escala de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, inclosa armadura d'acer i formació de
graons, segons detall de plànol

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de lí

54,45200

€

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

72,00180
30,12620

€
€

Llistó de fusta de pi per a revestiment i protecció de mur de contenció, de secció 7x7 cm,
tractat a l'autoclau amb classe de risc IV, collat a parament vertical de formigó, amb cargols
d'acer inox. i tacs mecànics, segons detall de plànol
Sense descomposició

4,68

€

4,68000

€

17,97

€

F800X001

F931R01L

m

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge
del material al 100% del PM

B0111000

m3

Aigua

0,05550

€

B037R000

m3

Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó

9,31500
8,59950

€
€

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, amb acabat reglejat

84,26

€

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

68,46000
15,80000

€
€

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 mecànic, amb acabat reglejat

79,12

€

Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

68,46000
10,66000

€
€

Vorada tipus V1. Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

40,94

€

F9365H11

F9365H21
B064300B

P-408

46

0,65969

B064300B

P-407

Pàg.:

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

Altres conceptes
P-406
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m

Altres conceptes
P-403

45

B0D21030

Altres conceptes
P-402

Pàg.:

F961X001

m3
m3

m3
m3

m

P-410

P-411

P-412

P-413

P-414

P-415

F961X003

F962X001

u

m

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

B962X001

m

F962X002

u

6,78278

€

Pedra granítica, corba, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per a vorada, de
Altres conceptes

32,55000
19,97722

€
€

Vorada tipus V6. Peça de vorada corba de transició de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

59,50

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

B962X002

u

F9650J40

m

6,78278

€

Pedra granítica, corba, de transició, escairada, serrada mecànicament i flamejada, per
Altres conceptes

33,00000
19,71722

€
€

Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou
subministrament, col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs
completament acabat.

12,14

€

B9650J40

m

Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm

5,62800

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

3,22800

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,11793
3,16607

€
€

F96AUA10

m

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I

34,28

€

B96AUG10

m

Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements m

B064500C

m3

F96AUA40

B064500C

m

m3

23,89000

€

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

2,83140
7,55860

€
€

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i d'alçada variable amb una mitjana de 260
mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigo HM-20/P/40/I

47,04

€

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

2,83140

€
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B96AUC40

P-416

F96AX001

m

m

B96AX001

P-417

P-418

F96AX002

m

m

47

Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
Altres conceptes

36,23000
7,97860

€
€

Vora de paviment i remat de mur, amb perfil L d'acer corten, format per dues platines de 80 i
90 mm respectivament i 9 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge collats a mur,
amb segellat del junt inferior

48,25

€

Perfil L d'acer corten, format per dues platines soldades de 80 i 90 mm respectivament
Altres conceptes

40,23000
8,02000

€
€

Contrapetja de perfil de xapa d'acer corten amb un plec, de 210 mm de desenvolupament i
de 3 mm de gruix, inclosos elements d'ancoratge

29,40

€

B96AX002

m

Contrapetja de perfil de xapa d'acer corten amb un plec, de 210 mm de desenvolupam
Altres conceptes

22,00000
7,40000

€
€

F9715L11

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat

88,29

€

Formigó HM-20/S/40/I de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, a
Altres conceptes

68,69500
19,59500

€
€

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm,
col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

12,28

€

B064500D

P-419

Pàg.:

m3

P-420

m

B051E201

t

Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs

0,16016

€

B974V002

u

Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola

5,26614
6,85370

€
€

53,02

€

P-421

P-422

P-423

F981X012

m

Gual recte per a vianants, de lloses de pedra granítica, serrada i flamejada, de 40x60x8 cm,
formant rampa, col·locades sobre base de formigó i agafades amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

B961X004

u

F981X013

m

6,78278

€

Pedra granítica per a gual recte, de 60x40x8 cm, escairada, serrada mecànicament i fl
Altres conceptes

29,90000
16,33722

€
€

Gual corb per a vianants, de lloses de pedra granítica, serrada i flamejada, de 50 cm
d'amplària en el centre per 60 cm de fondària i 8 cm de gruix, i radi 8,5 m, col·locades sobre
base de formigó i agafades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

59,74

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

B961X006

u

F981X014

m

6,78278

€

Pedra granítica per a gual corb, de dimensions aproximades 60x40x8 cm, serrada me
Altres conceptes

36,40000
16,55722

€
€

Gual recte per a vehicles de lloses de pedra granítica, serrada i flamejada, de 60x40x15 cm
formant rampa, col·locades sobre base de formigó i agafades amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a obra amb formigonera de 165 l

87,01

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

B961X005

u

F991UA40

u
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P-424

147,74

€

P-425

P-426

F974V010

Altres conceptes
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P-427

P-428

P-429

F991UA50

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix,
col·locat amb fonament i anellat de formigó

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

3,14600

€

B99ZZ050

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix

120,92000

€

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5
Altres conceptes

1,65000
22,02400

€
€

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10
mm de gruix, tipus 10, col·locat amb fonament i anellat de formigó

150,93

€

F991UA80

u

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5

1,65000

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

6,29200

€

B99ZZ080

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i
Altres conceptes

118,72000
24,26800

€
€

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10
mm de gruix, tipus 9, col·locat amb fonament i anellat de formigó

203,29

€

F991UA90

u

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

B99ZZ090

u

F991UX01

u

12,58400

€

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i
Altres conceptes

158,28000
32,42600

€
€

Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 160x100x20 cm i de 10 mm de gruix,
co.locat amb fonament i anellat de formigó

157,74

€

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

3,14600

€

B99ZZ050

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix

130,59360

€

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5
Altres conceptes

1,65000
22,35040

€
€

Formació d'escocell de 100x100 cm de dimensió exterior i 20 cm de fondària adossat a
vorada (no inclosa) amb 3 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, tipus 3, doble capa
superior, rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

45,23

€

F991X003

U

B064100C

m3

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,

6,13211

€

B96513C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20

14,80500

€

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5
Altres conceptes

3,30000
20,99289

€
€

Formació d'escocell de 100x160 cm de dimensió exterior i 20 cm de fondària adosat a
vorada (no inclosa), amb 3,5 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm rejuntades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i col·locat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I

51,34

€

F991X004

U

7,55040

€

B064100C

m3

Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,

8,18263

€

Pedra granítica per a gual recte, de 60x40x8 cm, serrada mecànicament i flamejada, s
Altres conceptes

59,80000
19,65960

€
€

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5

1,65000

€

B96513C0

m

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix,
col.locat amb fonament i anellat de formigó

128,61

€

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20
Altres conceptes

19,03500
22,47237

€
€

F9A1201L

m3

28,48

€

P-430

B064500C

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

3,14600

€

B0B34133

m2

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5

3,30000

€

B99ZZ040

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix
Altres conceptes

100,77000
21,39400

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

B0321000

m3

Sauló sense garbellar

B0111000

m3

Aigua

€
€

Altres conceptes
P-431

F9E13104

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, amb relleu tàctil direccional o de tacs
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment

18,81400

€

0,05550
9,61050

€
€

25,83

€
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pòrtland i beurada de ciment pòrtland

40,46

€

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb relleu tà
Altres conceptes

19,16580
21,29420

€
€

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, amb
acabat superior blanc reflectant, tipus ''Reolux'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc
de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp,
en sec

50,49

€

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, amb acabat s
Altres conceptes

28,86600
21,62400

€
€

Paviment de llosa calada de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 12 cm de gruix,
tipus ''llosa illa'' de Breinco, sobre llit de sorra i terra vegetal amb rebliment de junts amb terra
vegetal i compactació del paviment acabat
Sense descomposició

18,27

€

18,27000

€

Peça de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus ''zehn'' de Breinco,
color ''mediterrani'', col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

67,43

€

Peça de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus ''zehn'' de B
Altres conceptes

28,56000
38,87000

€
€

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus
''zehn'' de Breinco, color ''mediterrani'', col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

73,23

€

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix,
Altres conceptes

34,17000
39,06000

€
€

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

33,24

€

Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' co
Altres conceptes

16,32000
16,92000

€
€

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

38,14

€

Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' co
Altres conceptes

21,05280
17,08720

€
€

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, amb relleu
tàctil direccional, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10,
a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec

42,74

€

Peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil di
Altres conceptes

25,50000
17,24000

€
€

B9F1X006

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb relleu tà

B9E13100

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior

7,03800

€

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

m3

Aigua

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclosa part
proporcional d'anivellació de tapes de servei de qualsevol tipus

0,01110
18,45307

€
€

24,94

€

F9E13204

m2

B0512401

t

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

0,32783

€

B9E13200

m2

Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

6,18120

€

B0111000

m3

Aigua

0,01110
18,41987

€
€

29,36

€

F9E1X001

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de
maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de
ciment pòrtland

B0512401

t

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

0,32783

€

B931X001

m2

Panot gris de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt

6,69120

€

B0111000

m3

Aigua

0,00111
22,33986

€
€

46,58

€

F9F15202

m2

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, tipus
''Betulo'' de ICA, col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l i beurada de ciment

B0512401

t

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

B9F1X020

m2

B0111000

m3

F9F1X003

F9F1X004

m2

m2

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, tipus ''Beutlo''

14,48400

€

Aigua

0,01110
31,75707

€
€

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, color
''mediterrani'', tipus ''Terana six'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

37,31

€

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, tipus ''Terana
Altres conceptes

15,87120
21,43880

€
€

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus
''Terana six'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

29,17

€

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

B9F1X002

m2

F9F1X005

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus ''Terana
Altres conceptes

21,07320
7,17956

€
€

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, tipus
''Terana Six'' de Breinco, color ''mediterrani'', sobre llit d'ull de perdiu de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat

23,79

€

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, tipus ''Terana

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

B9F1X006

P-440

F9F1X009

P-441

F9F1X010

F9F5X001

B9F1X022

P-443

F9F5X002

P-444

F9F5X008

B9F1X004
€

m2

F9F1X008

B9F1X021

0,91724

B9F1X005

P-439

P-442
€

B0312500

Altres conceptes

B9F1X109

0,32783

Altres conceptes

P-445

B9F1X009

P-446

15,87120

€

0,91724
7,00156

€
€

27,19

€

F9F5X009

F9F5X010

B9F1X010
P-438

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb
relleu tàctil direccional o de tacs, color ''mediterrani'', tipus ''Terana six'' de Breinco, agafat
amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i
rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

€

B9F1X005

P-437

€
€

0,32783

Altres conceptes

P-436

0,91724
7,10696

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

Altres conceptes

P-435

€

t

Altres conceptes

P-434

19,16580

paviment acabat

Altres conceptes

P-433

50

B0512401

B0111000

P-432

Pàg.:

F9F1X006

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb
relleu tàctil direccional o de tacs, tipus ''Terana Six'' de Breinco, color ''mediterrani'', sobre llit
d'ull de perdiu de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del

m2

m2

m2

m2

M2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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P-447

F9F5X011

B9F1X011

P-448

F9F5X012

B9F1X012

P-449

F9F5X013

B9F1X013

P-450

F9F5X014

B9F1X014

P-451

F9F5X015

B9F1X015

P-452

F9F5X016

B9F1X016

P-453

F9F5X017

B9F1X021

P-454

P-455

F9GX001

F9GX002

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

Pàg.:

51

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm de gruix, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

31,13

Peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' co
Altres conceptes

14,28000
16,85000

€
€

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm de gruix, relleu tàctil
direccional, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a
truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec

33,71

€

Peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm de gruix, amb relleu tàctil di
Altres conceptes

16,95240
16,75760

€
€

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 5 cm de gruix, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

35,54

€

Peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' co
Altres conceptes

18,72720
16,81280

€
€

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta,
sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

37,95

€

Peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' co
Altres conceptes

21,05280
16,89720

€
€

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm de gruix, amb relleu
tàctil direccional, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10,
a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec

48,64

€

Peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'' co
Altres conceptes

31,39560
17,24440

€
€

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm de gruix, amb relleu
tàctil de tacs, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a
truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i
cp, en sec

48,64

€

Peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil d
Altres conceptes

31,39560
17,24440

€
€

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 30x60 cm i 12 cm de gruix, tipus
´´Cuneta C-15´´de Ica, o similar, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

73,23

€

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix,
Altres conceptes

34,17000
39,06000

€
€

Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia
´´LAFARGE´´ o equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a central, acabat color ocre,
amb una resistència a flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compresió de 15 N/mm² i
una capacitat drenant de 500 l/(m²·min), amb un 20% de forats i resistencia al lliscament
Rd>45 segons UNE-ENV 12633, relliscositat classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix, armat
amb malla de poliestiré termosoldada de 4x4 cm, acabat reglejat, sobre base de grava de 8
cm de gruix. Inclós encofrat per a formació de forat pel tronc de l'arbre de D35 cm.
Sense descomposició

52,80

€

Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia
´´LAFARGE´´ o equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a central, acabat color gris, amb
una resistència a flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compresió de 15 N/mm² i una
capacitat drenant de 500 l/(m²·min), amb un 20% de forats i resistencia al lliscament Rd>45
segons UNE-ENV 12633, relliscositat classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix, armat amb
malla de poliestiré termosoldada de 4x4 cm, acabat reglejat, sobre base de grava de 8 cm de
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47,95000

€

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E de consistència fluida,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual.

148,35

€

Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12
Altres conceptes

121,41150
26,93850

€
€

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del
granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe d'exposició IIa+E de consistència fluida,
escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat ratllat manual
afegint 4 kg/m2 de pigment inorgànic per a formigó de color groc-ocre.

198,77

€

gruix. Inclós encofrat per a formació de forat pel tronc de l'arbre de D35 cm.
Sense descomposició

€

P-456

F9G1X001

m3

B06QC76A

P-457

P-458

P-459

m3

F9G2X001

m3

B9GZX001

t

Pigment inorgànic per a formigó, color groc-ocre

80,85000

€

B065E45B

m3

Formigó HA-30/B/20/I+F de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

88,45200
29,46800

€
€

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 4 cm de fondària, amb
mitjans mecànics
Altres conceptes

12,75

€

12,75000

€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B50/70 D (D-8), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat
granític, estesa i compactada

58,93

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B50/70 D (D-8), amb betum asf
Altres conceptes

53,08000
5,85000

€
€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC50/70 D (D-20), amb
betum millorat amb cautxú, de granulometria densa i granulat calcari, per a capa de
recrescuda i regularització sobre paviment asfàltic existent, estesa i compactada.

58,06

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC50/70 D (D-20), amb betum
Altres conceptes

51,97000
6,09000

€
€

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B35/50 G (G-20), amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada

54,98

€

Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B35/50 G (G-20), amb betum
Altres conceptes

48,99000
5,99000

€
€

0,62

€

0,45000
0,17000

€
€

0,42

€

0,26000
0,16000

€
€

61,78

€

F9GZX001

F9H11151

m

t

B9H11151

P-460

F9H11AE2

t

t

B9H11AE2

P-461

P-462

F9H11J32

t

t

B9H11J32

t

F9J12X40

m2

B0552B00

kg

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2
Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI
Altres conceptes

P-463

F9J13J40
B0551110

m2
kg

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR0, amb dotació 1 kg/m2
Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR0
Altres conceptes

P-464
52,80000

€

47,95

€

F9Q2X001

m2

Subministrament i col·locació de paviment de fusta de pi tractat a l'autoclau, amb classe de
risc IV, format per rastrells de 4,5x4,5 cm a una distància de 45 cm entre eixos i amb un
paviment d'acabat de taulons de 9,5x 4,5 cm

B0K3C531

m

Tub d'acer galvanitzat de 45x45 mm

3,39690

€

B0A616J0

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable

4,64000

€
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BRB5X003

P-465

F9V2X001

B9B2X002

P-466

F9V2X002

B9V2X001

P-467

F9V2X003

B9B2X002

P-468

P-469

P-470

P-471

P-472

FB1X004

FB12X001

FB12X002

FB12X003

FBA1G110

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Pàg.:

53

Tauló de fusta de pi roig de 9,5x4,5 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de s
Altres conceptes

12,10000
41,64310

€
€

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de mides 40 cm de
llargària i 36x15 cm de petja i contrapetja, de color gris o ''ceniza'', col·locat sobre base de
formigó, agafat amb morter 1:2:10 elaborat a obra, tipus ''P-51'' de Breinco

26,71

€

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de mides 40 cm de l
Altres conceptes

10,04960
16,66040

€
€

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció rectangular, de mides 120 cm de
llargària i 35x15 cm de petja i contrapetja, amb aresta vista bisellada, tipus ''Supersteep'' de
Breinco, color gris o ''ceniza'', col·locat sobre base de formigó, agafat amb morter 1:2:10
elaborat a obra,

31,23

€

Esglao de peça de formigó prefabricada, de secció rectangular, de mides 60 o 120 cm
Altres conceptes

10,21626
21,01374

€
€

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de mides 40 cm de
llargària i 36x15 cm de petja i contrapetja, de color ''mediterrani'', col·locat sobre base de
formigó, agafat amb morter 1:2:10 elaborat a obra, tipus ''P-51'' de Breinco

26,71

€

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de mides 40 cm de l
Altres conceptes

10,04960
16,66040

€
€

Tanca mentàl·lica per a zona de jocs infantils, de 60 cm d'alçada sobre rasant, formada per
tubs d'acer de D42mm i gruix 2mm, corbats, amb radi de corbatura de 30 cm, col·locats
encastats en fonamentació de formigó i cargolats a platina contínua amb espiga, volandes i
femelles. Tractament de superfícies d'acer a base de fosfatació tricatònica, cataforesis i
pintura en pols tipus POWERCRON 6200HE o equivalent. La protecció de l'estructura d'acer
davant la corrosió ha de complir la ISO 12944:1998, categories C2, C3, C4, C5-I i C5-M.
Inclosos tots els ferratges auxiliars per l'alineació, col·locació del conjunt de ´´U´´ invertida
formant tanca contínua i dau de formigó. Subministrament i muntatge de l'element complert,
segons detalls.
Sense descomposició

82,20

€

Barana d'acer 'corten', tipus C, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de
60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D 12 mm, ancorada amb
soldadura a perfil de base existent, de 1.171 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre moduls
d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge. (baranes 30 i
31)
Sense descomposició
Barana d'acer 'corten', tipus B, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de
60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb soldadura
a perfil de base existent, de 980 mm d'alçària total, inclosos accessoris de muntatge,
subministrada amb una capa d'imprimació. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element
complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge. (baranes 12, 17, 32, 37.1 i 37.2)
Sense descomposició
Barana d'acer, tipus B, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6
mm, amb brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb soldadura a perfil de
base existent, de 980 mm d'alçària total, subministrada amb una capa d'imprimació i acabada
amb dues capes de pintura metalitzada. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element
complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge.(baranes 1, 2, 3 i 39)
Sense descomposició
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada

P-473

FBA22411

m

Pàg.:

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització
Altres conceptes

P-474

FBA22511

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

BBA1M000

kg

Microesferes de vidre

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

P-475

P-476

FBA3X001

FBB11111

u

u

FBB11241

u

BBM12502

P-478
82,20000

€

85,68

€

FBB12351

u

u

BBM13601

u

FBB21201

u

85,68000

€

79,56

€

P-480

79,80

€

FBB2X001

FBB32420

u

71,19

€

54,59000
16,60000

€
€

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

38,49

€

Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
Altres conceptes

22,97000
15,52000

€
€

Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

62,92

€

46,60000
16,32000

€
€

79,22

€

61,65000
17,57000

€
€

175,73

€

175,73000

€

43,12

€

30,22000
12,90000

€
€

20,73

€

14,78000
5,95000

€
€

46,38

€

Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb pintura no reflectora

Placa informativa de 60x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat

Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada al senyal

BBM1EB11

u

Placa complementària, de 30x15 cm amb pintura no reflectora
Altres conceptes

€
P-482

FBBZ2320

m

BBMZ1A20
79,80000

€

0,91

€

kg

Microesferes de vidre

0,09614

€

BBA11000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

0,38900
0,42486

€
€

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat
m

Suport de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, per a senyalització vertical
Altres conceptes

P-483

FD5HX001

B064300C

m

Canal de polipropilè amb reixa de fosa d'amplària interior 140 mm, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada classe D260, tipus CPRF 110, de FDB, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix, amb dispositiu sifònic
m3

€

€

Subministrament i muntatge d'element de senyalització tipus Atril Corten Alto, de la casa
Happy Ludic (ref. SE006), segons detalls de plànol.
Sense descomposició

u

2,19

13,10000

Altres conceptes

P-481
79,56000

u

€
€

€

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

BBM1AHA2

1,55522
0,87778

13,10

Altres conceptes
P-479

€

€
€

Altres conceptes
P-477

0,37700

1,16622
0,73914

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament

BBM11102

€

€

Pintat sobre paviment de senyals indicadores, lletres, etc. amb pintura reflectora,
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
Sense descomposició

u

2,81

54

0,28464
Altres conceptes

BBA1M000

Altres conceptes
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Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

8,52192

€
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BD5HX001

P-484

P-485

P-486

P-487

P-488

P-489

FD5HX002

m

m

Pàg.:

55

Canal de polipropilè amb reixa de fosa d'amplària interior 140 mm, amb perfil lateral, a
Altres conceptes

22,68000
15,17808

€
€

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de 200 mm, tipus RC-20,
classe D 250, col·locada sobre base de formigó, amb dispositiu sifònic

94,01

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

10,01326

€

BD5HX002

m

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de 200 mm, tipus RC
Altres conceptes

63,00000
20,99674

€
€

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de 300 mm, tipus RC-30,
classe D 400, col·locada sobre base de formigó, amb dispositiu sifònic

129,16

€

FD5HX003

m

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

12,91200

€

BD5HX003

m

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de 300 mm, tipus RCAltres conceptes

94,09050
22,15750

€
€

Caixa per a embornal de 40x25x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I o d'obra de fàbrica (apta per a reixa 'Zar' FDB), sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I, amb dispositiu sifònic
Sense descomposició

61,20

€

FD5JX001

FD5JX002

u

u

Caixa per a embornal de 70x25x75 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó,
HM-20/P/20/I, o d'obra de fàbrica, (per a reixa 'Delta' 80 FDB), sobre solera de 10 cm de
formigó HM-20/P/20/I, amb dispositiu sifònic

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

B0DZA000

l

Desencofrant

B0DF6F0A

u

FD5JX003

FD5KX001

u

m

P-491

€

1,20840
67,57773

€
€

Caixa per a drenatge de 30x30x60 cm de dimensions exteriors, sifònica, amb fons accessible
per a decantació de terres, de parets i fons de formigó de 10 cm de gruix, o de maó calat de
14 cm de gruix, amb bastiment d'acer galvanitzat i reixa de platina d'acer encreuada tipus
''religa'', també galvanitzada, col·locat a zones enjardinades o sota paviment de fusta
Sense descomposició

74,00

€

74,00000

€

48,81

€

B064300C

m3

B0DZA000

l

m

98,03

Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos
Altres conceptes

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

FD5KX002

€

€

1,25664

€

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

15,49440

€

Desencofrant

0,41666
31,64230

€
€

48,81

€

Altres conceptes
P-490

61,20000

1,40560

m2

Caixa per a interceptor de 35 cm d'amplada per 45 cm d'alçada mitjana, d'interior, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(per a reixa tipus RM-40 de FDB), amb dispositiu sifònic

l

Desencofrant

0,41666

€

B0D81480

m2

Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos

1,25664

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

15,49440
31,64230

€
€

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x400x27 mm, classe C250, tipus RM-40 de FDB
segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

57,26

€

u

FD5Z8CDK

u

BD5ZX004

P-493

FD5ZX001

u

u

BD5ZX001

P-495

P-496

P-497

P-498

P-499

FD5ZX002

u

u

FD5ZX003

FD5ZX004

FD70P025

FD7J0025

FDB17660

u

m

m

FDD1A099

56

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x400x27 mm, classe C250, tipus RM-40
Altres conceptes

52,80000
4,46000

€
€

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció, tipus 'Tango' de FDB col·locada sobre
bastiment

77,73

€

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
Altres conceptes

72,60000
5,13000

€
€

Reixa batent antirobatori per a embornal, de fosa grisa de 740x275 mm, tipus ''Delta.80'' de
FDB, classe D-250, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de
165 l

94,26

€

Reixa fixa per a embornal, de fosa grisa de 740x275 mm, més bastiment, tipus ''Delta.
Altres conceptes

81,00000
13,26000

€
€

Bastiment i reixa de fosa grisa de 465x315 mm, lleugerament corba, tipus ''Zar'' de FDB,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a obra amb formigonera de 165 l

53,45

€

Bastimen i reixa de fosa grisa de 465x315 mm, lleugerament corba, tipus ''Zar'' de FD
Altres conceptes

42,00000
11,45000

€
€

Bastiment per a reixa de 40 cm d'amplària per a interceptor, de perfil L d'acer de 45x25 mm i
traves de passamà de 40 mm cada 0,75 m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Sense descomposició

15,89

€

15,89000

€

19,80

€

19,80000

€

23,42

€

23,42000

€

44,70

€

44,70000

€

32,26

€

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

20,47198
11,78802

€
€

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

97,63

€

67,52550
30,10450

€
€

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 165 kg de pes, col·locat
amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

89,80

€

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D 70 cm i 165 kg de pes
Altres conceptes

75,23000
14,57000

€
€

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

17,90

€

Claveguera per a escomeses i/o embornals de polietilè D 250/216, de doble capa, corrugada
exterior i llisa interior, incloses parts proporcionals de soldadura o maneguet amb junta
elàstica cada 6 m i peça especial de connexió a claveguera general, sobre solera de formigó
de 10 cm de gruix i posterior reblert en formigó fins a 10 cm sobre la generatriu superior,
inclosa col.locació superior de malla senyalitzadora, model ample 20 cm.
Sense descomposició

m

Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i
la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
Sense descomposició

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m
m3

m

BDD1A090

Pàg.:

Bastiment per a reixa de 40 cm d'amplària per a interceptor, de perfil L d'acer de 75x45 mm i
traves de passamà de 40 mm cada metre, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
Sense descomposició

m

B064300C

P-500

B0DZA000

FD5Z79CK

P-492

u

BD5ZX002

€

B0D81480

BD5ZX003

P-494

27,83827

Caixa per a interceptor de 40 d'amplària per 50 cm d'alçària promig, d'interior, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (per
a reixa tipus 'Tango' de FDB), amb dispositiu sifònic

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

m

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada
Altres conceptes

P-501

FDDZ3179

u

BDDZ3170

P-502

FDDZS005

U

u
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BDDZV001

u

Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes
Altres conceptes

P-503

P-504

FDDZX002

FDG0X106

u

Con de reducció per a pou de registre, de D 100 a D 60, de formigó prefabricat, amb encast
superior per a marc de tapa de fosa de diàmetre interior de 60 cm, encast inferior encadellat i
col.locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Sense descomposició

m

Excavació de rasa per a un circuït de baixa tensió amb mitjans mecànics sobre terreny
compacte, de 40 cm d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert i compactat amb 20 cm
de sorra de riu i la resta amb terra seleccionada, inclosa la col·locació de làmina
senyalitzadora de PVC, per a línia sota voravia
Sense descomposició

Pàg.:

57

3,71000
14,19000

€
€

54,23

€

54,23000

€

9,22

€
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P-514

9,22000

€

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,

3,94800

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

4,26096
0,81104

€
€

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 o de 80 mm de diàmetre nominal,
segons els casos, de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

5,67

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

2,70300
2,96700

€
€

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades

4,92

€

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
Altres conceptes

1,97400
2,94600

€
€

Banda contínua 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

0,33

€

0,11220
0,21780

€
€

88,80

€

88,80000

€

56,42

€

FDG5X002

m

11,02

€

FDG5X003

m

m

BG22TK10
P-505

P-506

P-507

FDG0X107

FDG0X112

FDG213A7

m

m

m

Excavació de rasa per a dos circuïts de baixa tensió amb mitjans mecànics sobre terreny
compacte, de 50 cm d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert i compactat amb 20 cm
de sorra de riu i la resta amb terra seleccionada, inclosa la col·locació de làmina
senyalitzadora de PVC, per a línia sota voravia
Sense descomposició
Excavació de rasa per a dos circuïts de mitja tensió amb mitjans mecànics sobre terreny
compacte, de 50 cm d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert, amb 55 cm de formigó
HM-20/P/20/IIa i la resta amb terra seleccionada i compactada, inclosa la col·locació de
quatre tubs de polietilè de diàmetre 160, per a creuaments de calçada
Sense descomposició
Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

11,02000

€

25,07

€

€

23,50

€

P-510

P-511

P-512

P-513

m

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària
Altres conceptes

P-518

FDK20013

FDK254F3

u

Pericó de 40x40x85 cm, amb bastiment i tapa de fosa grisa amb l'anagrama EP, col·locat
sobre solera de formigó HM-25/P/40/l de 15 cm de gruix i reblert exterior
Sense descomposició

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

9,16752

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE

1,84023

€

BD755000

m

Tub de formigó de diàmetre 20 cm

4,63050
9,70198

€
€

B0DF7G0A

u

Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,05735

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

8,52192

€

10,80

€

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,24327
44,75723

€
€

73,30

€

FDG2X003

m

Canalització amb tub de formigó D 30 cm encadellat col·locat sobre llit de sorra, en passos
de calçada
Sense descomposició

Altres conceptes
10,80000

€

4,68

€

4,68000

€

9,17

€

9,17000

€

25,38

€

25,38000

€

21,47

€

P-519
P-509

m

BDGZU010

P-517
25,07000

FDGZU010

m

B064300C

Altres conceptes
P-508

P-516

58

BG22TK10

BG22TL10

P-515

Pàg.:

FDG3X001

FDG3X002

FDG3X022

FDG3X023

m

m

m

m

Canalització amb tub de PVC de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/l
Sense descomposició
Canalització amb doble tub de PVC: corrugat de D=80 mm, col·locat dins tub rígid de D 200
mm, i reblert de rasa amb formigó HM-20/P/20/lla, des de 15 cm sota l'eix del tub fins a 15 cm
sobre l'eix del tub
Sense descomposició
Construcció de colzes de sortida de canalització soterrada, amb dos conductes corbs de
PVC, corbs, de D 110, connectats a canalització recta de D 125, mitjançant managuets
reductors 125/110, recoberts amb formigó 1:4:8, segons detall gràfic
Sense descomposició
Canalització per a instal.lacions de telefonia formada per 2 tubs de PVC de diàmetre 125 mm
i de gruix 2,2 mm, disposat dins d'un prisma de sorra de 45 cm d'amplària i 42,5 cm d'alçària,
cobert amb capa de formigó HM-20/P/20/I, de 10 cm de gruix i lamina senyalitzadora

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

6,44309

€

BG21RL10

m

Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
Altres conceptes

7,35000
7,67691

€
€

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I

9,02

€

FDG52457

m

P-520

P-521

FDK2A4F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

B0312500

t

Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm

0,49850

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE

3,21931

€

B0DF8H0A

u

Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos

1,40980

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

26,27592
41,89647

€
€

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 70x70 cm i 94 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 10 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació

188,57

€

FDK2X001

u

BDK2X001

u

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 70x70 cm i 94 cm de fondària, per a instal

B064500C

m3

FDK2X002

u

100,00000

€

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

6,29200
82,27800

€
€

Arqueta de 126x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat,
arrebossat i lliscat per l'interior i solera de graves de 0,50 m de gruix sobre una base de
geotèxtil, inclou subministrament, transport, i col.locació de tapa de quatre fulles de xapa
estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i bastiment de perfil metàl·lic, acabat
amb dues capes de pintura d'imprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color
que designi la direcció facultativa. Element complert, segons detalls.

545,69

€
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P-524

P-526

P-527

P-528

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,11000
3,78680

€
€

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

7,26

€

€

B7B1I020

m2

Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2

1,15500

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE

32,20000

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

19,36800

€

BDKZ0010

u

Tapa de dues fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i b

50,09000

€

BFB28300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres

0,96900

€

B0331020

t

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens

14,17500
426,58700

€
€

BFWB2805

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal ext

1,83900

€

BFYB2805

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l

44,82

€

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,17000
4,28200

€
€

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg d
Altres conceptes

28,87000
15,95000

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

9,33

€

€
€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

29,17

€

u

FDKZH8B4

U

u

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

BDKZH8B0

u

Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, p
Altres conceptes

FDKZX001

u

FDKZX003

FFB24355

t

u

m

0,13747

€

13,06000
15,97253

€
€

15,67

€

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,13747
15,53253

€
€

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de fibra òptica o telefonia,
tipus T1480TC/TC, de FDB, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons
norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
Sense descomposició

219,76

€

219,76000

€

3,03

€

BFYB2405

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de

0,03000

€

BFWB2405

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal ext

0,48300

€

BFB24300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres
Altres conceptes

0,17340
2,34360

€
€

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

4,61

€

FFB26355

m

BFB26300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres

0,39780

€

BFWB2605

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal ext

0,84600

€

BFYB2605

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,07000
3,29620

€
€

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

5,83

€

FFB27355

m

P-530

P-531

Arrencada i posterior recol·locació, reajustant el rasant, de bastiment i tapa de registre
d'escomesa d'aigua

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa

P-529

BFB27300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres

0,62220

€

BFWB2705

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal ext

1,31100

€

P-532

FFB28355

FFB29355

u

60

2,11500

FDKZ3179

BFYB2705

Pàg.:

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

B0710150

P-525
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t

BDKZ3170

P-523

59

B0512401

Altres conceptes
P-522

Pàg.:

m

m

BFWB2905

u

Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal ext

2,73600

€

BFB29300

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pres

1,53000

€

BFYB2905

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,27000
4,79400

€
€

Caixa de derivació en façana per a línia de fins a 95 mm2, inclosa la reposició del material
d'acabat de la façana
Sense descomposició

54,74

€

54,74000

€

157,98

€

FG16X001

FG1A0639

u

u

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, amb
porta amb finestreta, fixat a columna

BG1A0630

u

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, po

BGW1A000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics
Altres conceptes

P-533

FG23X001

u

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, de 3 m d'alçària, muntat superficialment i amb
embocadura termoretràctil en punta per fer estanqueïtat

BG23E910

m

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de

BGW23000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer

130,41000

€

4,50000
23,07000

€
€

17,05

€

10,03680

€

Altres conceptes

0,15870
6,85450

€
€

P-534

FG30X007

m

Estesa simple de línia de baixa tensió, de dos circuïts 2 x 1 x 240 - 1 x 150
Sense descomposició

17,67
17,67000

€
€

P-535

FG314506

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2,
col·locat en tub

4,29

€

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2
Altres conceptes

2,35620
1,93380

€
€

Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i
proves, subministrament i col.locació. Tot inclòs.

5,14

€

BG314500

P-536

P-537

FG380020

m

m

BG380900

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2

BGY38000

u

Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus

FG40X001

u

1,31580

€

Altres conceptes

0,13000
3,69420

€
€

Sense descomposició

3,86
3,86000

€
€

Tallacircuïts de ganiveta, tamany 2 315
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P-538

P-539

P-540

P-541

P-542

FGBTX004

FGBTX005

FGBTX006

FGBTX008

FGBTX009

m

m

m

m

m

61

Sense descomposició

12,04
12,04000

€
€

Sense descomposició

7,29
7,29000

€
€

Sense descomposició

8,83
8,83000

€
€

Sense descomposició

7,90
7,90000

€
€

Sense descomposició

1,80
1,80000

€
€

610,95
610,95000

€
€

Sense descomposició

14,10
14,10000

€
€

Sense descomposició

30,47
30,47000

€
€

Sense descomposició

44,79
44,79000

€
€

Sense descomposició

20,46
20,46000

€
€

Sense descomposició

23,00
23,00000

€
€

Sense descomposició

262,31
262,31000

€
€

53,33
53,33000

€
€

BHM3X002

u

Bàcul de 7 m d'alçària, amb dos braços a 5 i 7 m respectivament, d'acer corten. Llumi

Sense descomposició

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

€
€

B064500C

m3

Sense descomposició

74,12
74,12000
25,60

€

Altres conceptes

14,49000
11,11000

€
€

Sense descomposició

53,93
53,93000

€
€

Sense descomposició

60,55
60,55000

€
€

1.034,00

€

Estesa de línia de 3 circuïts, de cable 3x95 AL|54,6 ALM a paret

Estesa de línia de 3 circuïts, de cable 3x95 AL|54,6 ALM tesada

Estesa simple de línia de baixa tensió d'1 circuït 3 x 1 x 240 - 1 x 150

Línia d'escomesa RZ 4 x 25 AL, col·locada a façana

Línia d'alimentació col·locada a façana

P-543

FGBTX011

u

Armari de distribució urbana 1600 A, instal·lat, inclòs pedestal de formigó
Sense descomposició

P-544

FGBTX013

u

Connexió de línia 3 x 95|50 amb RZ 3 x 95|54,6

P-545

P-546

P-547

P-548

P-549

P-550

P-551

P-552

FGBTX014

FGBTX015

FGBTX016

FGBTX017

FGBTX018

FGBTX019

FGBTX022

FGD10015

u

P-554

P-555

FGMTX021

FGMTX046

FGZZ1000

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, amb tensor façana-creuament

u

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, sense tensor ''palomilla''-creuament

u

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, amb tensor ''palomilla''-creuament

u

Conversió RZ 3 X 150|80 a RV 3 x 240|150

m

u

Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i
col.locació, completament acabat, segons plànols.
u

u

u

u

Conjunt de fixacions d'escomesa a façana

Assaig de rigidesa de cable soterrat

u

BGD10015

P-553

Connexió de cable amb terminal 3 x 240 - 1 x 150 mm2

u
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Pàg.:

Pica de terra per connectar al punt de llum o centre de maniobra

Cata de localització de serveis existents soterrats

Connexió pat. caixes i armaris de distribució de línies de mitja tensió

Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
electrificació del sector, d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia
elèctrica de subministrament i visat pel col.legi professional corresponent. Inclou memòria
amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de seguretat i salut.
Tot inclòs

BGZZ1000

P-556

P-557

P-558

P-559

P-560

P-561

P-562

FGZZX002

FH00X001

FHM1X013

u

u

u

1.000,00000
34,00000

€
€

Redacció del projecte i legalització de l'enllumenat instal·lat i de les modificacions introduïdes
als circuïts existents i al quadre de maniobra; visat per un col·legi professional, incloent el
certificat final d'obra, presentació a ICICT o ECA de tota la documentació necessària;
lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les instal·lacions i pagament de taxes a
organismes oficials
Sense descomposició

1.742,81

€

1.742,81000

€

10.152,00

€

10.152,00000

€

396,76

€

Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, acabada amb una
capa de preparació i dues de pintura de particules metàl·liques, color a determinar, de 4 m
d'alçària, tipus Oslo, de FDB, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó

BHWM1000

u

Part proporcional d'accessoris per a columnes

BHM1X013

u

B064500C
BHM11F22

FHM1X015

FHM3X002

FHM3X003

38,94000

€

Columna de planxa d'acer galvanitzat, acabada amb una capa de preparació i dues de

137,60000

€

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,

15,22664

€

u

Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, corona
Altres conceptes

160,86000
44,13336

€
€

Subminstrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat, de 12 m
d'alçària, tipus ''Múltiple S'' de Carandini, inclou connexions i cablejat interior, accessoris,
caixa de fusible, ancorada a base de formigó d'1x1x1,10 m, amb cargols d'acer inoxidable
Sense descomposició

2.306,70

€

2.306,70000

€

2.254,88

€

u

u

Bàcul de 7 m d'alçària, amb dos braços a 5 i 7 m respectivament, d'acer corten. Lluminàries
d'acer pintat, pantalles de cristall securitzat i arenat, cargols d'acer inox. Lluminària a 5 m
preparada per 35W CDM-T, lluminària a 7 m preparada per a 70W CDM-T. Tipus BALI de
DAE, amb connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles, col·locada sobre dau
de formigó HM-25/P/40/l, d'1x1x1,10 m

u

2.000,00000

€

38,94000

€

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

62,92000
153,02000

€
€

Bàcul de 5 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall
securitzat i arenat, cargols d'acer inox. Lluminària preparada per 35W CDM-T. Tipus BALI de
DAE, amb connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles, col·locada sobre dau
de formigó HM-25/P/40/l, de 0,8x0,8x1 m

1.373,86

€

BHM3X003

u

Bàcul de 5 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer pintat, pantalla de cr

BHWM3000

u

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

B064500C

m3

FHM3X004

BHMX004

62

Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la
Altres conceptes

Partida alçada d'abonament integre per realitzar tots els treballs i el subministrament i
col·locació de tots els materials necessaris per garantir la continuïtat del servei d'enllumenat
públic
Sense descomposició

u

Pàg.:

u

u

1.180,00000

€

38,94000

€

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

40,26880
114,65120

€
€

Bàcul de 7 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall
securitzat i arenat, cargols d'acer inox. Lluminària preparada per 35W CDM-T. Tipus BALI de
DAE, amb connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles, col·locada sobre dau
de formigó HM-25/P/40/l, de 0,8x0,8x1 m

1.549,64

€

Bàcul de 7 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer pintat, pantalla de cr

1.350,00000

€
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P-563

P-564

P-566

P-567

P-570

P-572

kg

BJS51760
BFYB2305

m3

Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
Altres conceptes

40,26880
120,43120

€
€

Llumenera simètrica JNR-V/CC, tipus JUNIOR de CARANDINI, amb làmpada de 35 W de
CMDT 3000ºK, connexions, accessoris, caixa de fusibles, tota muntada acoblada al suport

196,60

€

u

BHN8X001

u

Llumenera simètrica JNR-V/CC, tipus JUNIOR de CARANDINI

BHU3X001

u

FHQ3X001

u

FHQ3X002

FHU3X001

FHU3X002

u

u

u

€

Làmpada de 35 W de CMDT 3000ºK, connexions, accessoris, caixa de fusibles
Altres conceptes

16,10000
22,16000

€
€

Projector mural per a exteriors amb armadura i marc de fosa injectada d'alumini, entrada de
cables per premsa estopes PG-11, obertura d'accés al llum per la part frontal, accés a l'equip
per la part posterior amb caixa específica de poliamida, de mides 300x380x198 mm,
tancament del marc en vidre temperat i junt de silicona, reflector d'alumini anoditzat i segellat.
Tipus MX 70

164,09

€

Projector mural per a exteriors amb armadura i marc de fosa injectada d'alumini, entra
Altres conceptes

143,00000
21,09000

€
€

Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva assimètrica, parabòlic, de
xapa d'alumini anoditzat, armadura de fosa injectada dl'alumini, amb làmpada HMC 150 W,
de forma circular, tancat, amb allotjament per a equip i muntat amb lira, tipus TNG-400/AS de
Carandini
Sense descomposició

335,00

€

Desplaçament de braç mural existent, amb substitució de la part de línia elèctrica que sigui
menester i reposició de l'acabat i recobriment de la façana d'on s'hagi retirat, tot inclòs
Sense descomposició

u

FHU3X003

Làmpada de 70W CDM-T, instal·lada

u

FJS0X001

Làmpada de 35W CDM-T, intal·lada

FJS1U001

u

Equip de regulació i control de sectors de reg amb electrovàlvules, armari per a programador,
tipus ''Himmel'', model PL (CRN 55/72), instal·lat, programador tipus ''Hunter ACC'', amb
modul de comunicació GSM i electrovàlvules connectades, inclosa connexió elèctrica a la
xarxa d'enllumenat públic. Tot inclòs
Sense descomposició

u

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus ''baioneta'' de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

BJS1U001

u

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus ''baion

BJS1UZ10

u

Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

FJS22211

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic
d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb
unió articulada a la canonada, i regulat

BJSW1120

u

Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4´´

BJS22210

u

FJS51761

m

P-573
158,34000

Altres conceptes
P-571

B0B27000

B064500C

Sense descomposició
P-569

€

Part proporcional d'accessoris per a bàculs

Sense descomposició
P-568

38,94000

u

BHQ3X001

P-565

63

BHWM3000

FHN8X001

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

P-574

P-575
335,00000

€

41,79

€

41,79000

€

41,79
41,79000

€
€

FJS51762

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,08700

€

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte

1,10250

€

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,02000
1,63050

€
€

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10
cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos.

2,75

€

BJS51760

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte

1,10250

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,02000
1,62750

€
€

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

9,37

€

FJS5A761

u

BJS51760

m

Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats inte

3,15000

€

BFYB2305

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
Altres conceptes

0,02400
6,19600

€
€

Regulador de pressió de plàstic de connexió de fins a 1´´ 1/2, amb sortida fixa de 3 bar, amb
racord per presa de manòmetre, inclou subministrament, col.locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

15,17

€

Regulador de pressió de plàstic de connexió de fins a 1´´ 1/2, amb sortida fixa de 3 ba
Altres conceptes

6,94000
8,23000

€
€

Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors. Inclou
subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs completament acabat.

104,92

€

76,33000
28,59000

€
€

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per
a un nombre màxim de 12 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

257,10

€

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitza
Altres conceptes

212,08000
45,02000

€
€

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

76,58

€

FJS70003

u

FJSA0002

u

u

BJSA0002

u

Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors
Altres conceptes

54,72
54,72000

€
€

3.710,00

€

P-577

FJSA32A1

u

BJSA32A0
3.710,00000

€

189,75

€

P-578

119,00000

€

30,00000
40,75000

€
€

44,43

64

m

BJS70003

P-576

Pàg.:

FJSB1211

u

u

BJSB1210

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb sol

52,64000

€

BJSWE100

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´

3,32000
20,62000

€
€

113,54

€

Altres conceptes
P-579

FJSB1311

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

€

5,21000

€

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic
Altres conceptes

15,32000
23,90000

€
€

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

2,84

€

BJSB1310

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb

81,60000

€

BJSWE300

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2

4,07000
27,87000

€
€

136,10

€

Altres conceptes
P-580

FJSB1411

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs
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u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb sol

88,43000

€

BJSWE400

u

Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2´´

6,99000
40,68000

€
€

285,39

€

196,35000
89,04000

€
€

15,11

€

FJSCA100

u

BJSCA100

Estació meteorològica per a connectar a programador local, instal·lada en alçada i calibrada
u

Estació meteorològica per a connectar a programador local
Altres conceptes

P-582

P-583

FJSD0505

u

Arqueta rodona de 25 cm de diàmetre, tipus 'rd' model vb-708 o equivalent, amb cargol per
tancar. Inclou subministrament, col.locació i muntatge amb fixació de formigó HM-20. Tot
inclòs completament acabat.
u

Arqueta rodona tipus 'rd vb-708' o equivalent amb cargol per tancar de 25 cm de diàm

7,95000

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

0,64560
6,51440

€
€

Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament,
col.locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament
acabat.

7,90

€

Vàlvula de rentat de connexió d'1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou part proporcion
Altres conceptes

3,27000
4,63000

€
€

Vàlvula antisifó de connexió de 1/2'', inclou subministrament, col.locació, muntatge i part
proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

7,16

€

2,55000
4,61000

€
€

706,61

€

FJSZ0007

u

FJSZ0019

u

u

BJSZ0010

u

Vàlvula antisifó per a purgat de canonades
Altres conceptes

P-585

P-586

FM212118

u

BMY21000

u

Part proporcional d'elements especials per a hidrants

BM212110

u

Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de dià
Altres conceptes

546,96000
157,88000

€
€

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

37,12

€

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN,
Altres conceptes

19,07000
18,05000

€
€

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

50,61

€

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de
Altres conceptes

28,75000
21,86000

€
€

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

88,78

€

Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN,
Altres conceptes

60,73000
28,05000

€
€

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada
superficialment

24,15

€

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr
Altres conceptes

9,89000
14,26000

€
€

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada

30,82

€

FN118324

u

BN118320

P-587

FN119324

u

u

BN119320

P-588

FN11A324

u

u

BN11A320

P-589

FN3343S7

u

u

BN3343S0

P-590

Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

FN3363S7

u

u
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1,77000

Pàg.:
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Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr
Altres conceptes

16,34000
14,48000

€
€

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada
superficialment

33,80

€

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr
Altres conceptes

19,22000
14,58000

€
€

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada
superficialment

40,10

€

Vàlvula d'esfera manual per a encolar, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pr
Altres conceptes

25,32000
14,78000

€
€

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió
màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada

715,55

€

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió
Altres conceptes

671,82000
43,73000

€
€

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió,
amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 4 bar, roscada a la canonada

60,29

€

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de con
Altres conceptes

44,77000
15,52000

€
€

Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de diàmetre nominal >= 1´´1/2, de plàstic,
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada.

20,16

€

Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de 1´´ de diàmetre nominal, de plàs
Altres conceptes

6,23000
13,93000

€
€

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada

114,89

€

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de P
Altres conceptes

75,65000
39,24000

€
€

Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

23,85

€

Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filt
Altres conceptes

13,55000
10,30000

€
€

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

24,79

€

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtran
Altres conceptes

13,55000
11,24000

€
€

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant
d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat

68,53

€

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filt
Altres conceptes

49,05000
19,48000

€
€

Banc de llistons de fusta tropical, de 175 cm de llargària, amb tres llistons al seient i 3 al
respatller, potes amb braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE, ancorat
Sense descomposició

994,00

€

994,00000

€

superficialment
BN3363S0

P-591

FN3373S7

u

u

BN3373S0

P-592

BJSD00B0

BJSZ0007

P-584

65

BJSB1410

Altres conceptes
P-581

Pàg.:

FN3383S7

u

u

BN3383S0

P-593

FN749324

u

u

BN749320

P-594

FN7615E2

u

u

BN7615E0

P-595

FN76X001

u

u

BJM33BP0

€

P-596

FN81A324

u

u

BN81A320

P-597

FNER1351

u

u

BNER1351

P-598

FNER1451

u

u

BNER1451

P-599

FNER1551

u

u

BNER1551

P-600

FQ11X002

u

u
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P-601

P-602

P-603

P-604

P-605

P-606

P-607

FQ11X003

FQ11X004

FQ11X005

FQ11X006

FQ13X002

FQ13X003

FQ21X001

u

m

u

P-608

P-609

FQ31X001

FQ42X002

P-610

P-611

FQADX003

€

BQ7X004

u

Seient niu per a gronxador, D120cm, cadenes d'acer inoxidable, model SW990061-00

1.330,00000

€

1.579,27000

€

BQ7X003

u

Estructura per a gronxadors de fusta de pi i acer galvanitzat, alçada 2,5 m i llargària 5,

2.580,00000

€

390,00

€

B06NN12C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

104,70300

€

390,00000

BQ7X005

u

€

Seient clàssic per a gronxador, cadenes d'acer inoxidable, model SW990011-00 de K
Altres conceptes

160,00000
314,05700

€
€

288,30

€

1.203,16

€

288,30000

€

Balancí de 4 places de fusta de pi i acer galvanitzat amb amortidors de rodes neumàtiques,
model KPL118-0601de la casa KOMPAN, muntat i ancorat a terreny tou amb dau de formigó
de 30x30x30 cm.

268,50

€

18,47700

268,50000

€

716,00

€

716,00000

€

276,00

€

276,00000

€

Paperera trabucable, tipus PA600M de FDB, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer
perforada, estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb tractament ''ferrus'' contra
l'oxidació i pintura al forn en color grix, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al
paviment, col·locada

51,92

€

Paperera trabucable, tipus PA600M de FDB, circular de diàmetre 400 mm, de planxa
Altres conceptes

45,60000
6,32000

€
€

Font exterior de cos rectangular, de 30x15 cm, de fosa de ferro, amb aixeta de polsador de
fosa de llautó, d'1'', de 120 cm d'alçària amb una reixa de desguàs igualment de fosa dúctil i
marc d'acer galvanitzat, model ''Atlàntida'' de Santa & Cole, encastada i fixada sobre dau de
formigó, amb formació de pica de desguàs sota reixa i connectada
Sense descomposició

1.600,00

€

Banc de llistons de fusta d'Iroko, sense respatller, sobre peus d'acer galvanitzat, subjectat a
base de formigó amb platina sota paviment, segons detalls de plànol, col·locat
Sense descomposició
Banc de llistons de fusta d'Iroko, sobre suports horitzontals d'acer galvanitzat, agafats a mur
de formigó amb platina i cargols, segons detall de plànol, col·locat
Sense descomposició

Cadira cilíndrica de formigó, de 60 cm de diàmetre i 40 cm d'alçària, polit i hidrofugat, tipus
''Roc'' d'Escofet, col·locat
Sense descomposició

u

u

u

u

BQ42X002

1.579,27

Banc cilíndric de formigó, de 115 cm de diàmetre i 40 cm d'alçària, polit i hidrofugat, tipus
''Roc'' d'Escofet, col·locat
Sense descomposició

u

BQ210001

67

Cadira de llistons de fusta tropical, de 55 cm d'amplària, amb tres llistons al seient i 3 al
respatller, potes amb braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE, ancorat
Sense descomposició

m

u

u

1.600,00000

€

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 800 mm d'alçària, i D
95 mm, amb anell d'acer inox., amb forat longitudinal, tipus Hospitalet inox de FDB,
col·locada ancorada sobre base de formigó

43,87

€

P-613

P-614

P-615

P-616

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 800 mm d'alçàri
Altres conceptes

24,80000
19,07000

€
€

Tobogan independent de 1,8 m d'alçada, model KPL303-0911 de la casa KOMPAN, muntat
ancorat a terreny tou amb daus de formigó.

3.207,38

€

P-617

FQADX005

u

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

9,23850

BQ7X001

u

Tobogan independent de 1,8 m d'alçada, model KPL303-0911 de la casa KOMPAN.
Altres conceptes

2.950,00000
248,14150

€
€

Conjunt de gronxadors format per:
-Estructura per a gronxadors de fusta de pi i acer galvanitzat, alçada 2,5 m i llargària 5,40 m,
amb 6 potes i peus d'acer de 90 cm de llargària per ancoratge en sols tous, model
SW903301-0902 de la casa KOMPAN, muntada i ancorada al terreny amb daus de formigó
de 30x30x30 cm.
-Seient niu per a gronxador, D120cm, cadenes d'acer inoxidable, model SW990061-00 DE
KOMPAN, muntat.
Seient clàssic per a gronxador, cadenes d'acer inoxidable, model SW990011-00 de
KOMPAN, muntat.

4.488,76

€

P-618

Pàg.:

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàsti

BQ7X002

u

Balancí de 4 places, de fusta de pi i acer galvanitzat, amb amortidors de rodes neumàt
Altres conceptes

1.050,00000
134,68300

€
€

m2

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals,
per a un pendent inferior al 25 %
Altres conceptes

1,42

€

1,42000

€

1,34

€

1,34000

€

7,16

€

7,16000

€

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i
mitjans manuals

31,03

€

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'
Altres conceptes

22,00000
9,03000

€
€

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

22,41

€

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor d
Altres conceptes

16,50000
5,91000

€
€

Sorra de riu rentada, de Santa Coloma de Farners, de granulometria 0,1 a 0,3 mm,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.

72,45

€

66,06600
6,38400

€
€

2,52

€

Altres conceptes

1,80000
0,72000

€
€

Sense descomposició

1,35
1,35000

€
€

143,84

€

FR2B1101

FR2G1111

FR2G3A81

FR3P2212

u

FR3P2311

Excavació de clot de plantació de dimensions 0,25x0,25x0,25 m, amb mitjans manuals i
càrrega de les terres sobrants manualment sobre camió, en un pendent inferior al 25 %
Altres conceptes

u

Excavació de clot de plantació de dimensions 0,8x0,8x0,8 m, amb minicarregadora sobre
pneumàtics amb accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada
de les terres sobrants mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al
25 %
Altres conceptes

m3

m3

m3
m3

FR3PX001

m3

B0315600

t

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm
Altres conceptes

€
P-619

FR3SE212

m2

BR3PE210

P-620

P-621

68

B06NN12C

BR3P2310

m3

u

P-612

BR3P2210

B06NN12C

FQADX004

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb tres llistons al seient i 3 al
respatller, potes amb braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE, ancorat
Sense descomposició

u
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FR40X001

FR42122B
BR42122B

m3

u

Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm
Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel

Subministrament de Sagina Subulata

u

Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
u

Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm

139,11000

€

€
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Altres conceptes
P-622

FR434A2B

u

BR434A2B

P-623

FR43942C

u

u

BR43942C

P-624

FR43H439

u

u

BR43H439

u

Pàg.:

69

4,73000

€
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BR4C3617

115,29

€

Fraxinus ornus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm
Altres conceptes

111,50000
3,79000

€
€

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

120,98

€

Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre míni
Altres conceptes

117,00000
3,98000

€
€

Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70
l

93,06

€

90,00000
3,06000

€
€

Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

207,85

€

Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre míni
Altres conceptes

201,02000
6,83000

€
€

Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

146,32

€

Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
Altres conceptes

141,51000
4,81000

€
€

134,42

€

130,00000
4,42000

€
€

Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40
a 120 l

127,52

€

P-641

FR661111

Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l
Altres conceptes

123,33000
4,19000

€
€

P-642

3,72

€

P-643

3,60000
0,12000

€
€

Subministrament de Juniperus pfitzeriana Mint Julep d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor
de 3 a 5 l

18,82

€

Juniperus pfitzeriana Mint Julep d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 a 5 l
Altres conceptes

18,20000
0,62000

€
€

Subministrament de Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea d'alçària de 60 a 80 cm, en
contenidor de 3 a 5 l

18,82

€

Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 a 5
Altres conceptes

18,20000
0,62000

€
€

P-644

FR716011

1,35
1,35000

€
€

P-645

FR72X001

3,69

€

Altres conceptes

P-634

FR44F62B

u

BR44F62B

u

FR4DNK3A

u

BR4DNK3A

FR451G2B

u

BR451G2B

P-627

FR45BJ3B

u

u

BR45BJ3B

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 70 l
u

Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 70 l
Altres conceptes

P-628

FR469J3D

u

BR469J3D

P-629

FR46A436

u

u

BR46A436

Subministrament de Juniperus communis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l
u

Juniperus communis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l
Altres conceptes

P-630

FR46AH35

u

BR46AH35

P-631

FR46AK35

u

u

BR46AK35

P-632

FR46X001

u

u

Subministrament de bambú
Sense descomposició

P-633

FR4C3617

u

Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

€
€

3,39

€

3,28000
0,11000

€
€

1,48

€

1,43000
0,05000

€
€

1,48

€

Altres conceptes

1,43000
0,05000

€
€

Sense descomposició

2,33
2,33000

€
€

Subministrament de barreja de ray-grass anglès (Lolium perenne), poa de prat (Poa
pratensis), festuca (Festuca rubra) i agrostis blanca (Agrostis estolonifera), de qualitat normal

2,13

€

Barreja composada per ray-grass anglès (Lolium perenne), poa de prat (Poa pratensis
Altres conceptes

2,06000
0,07000

€
€

Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla
metàl.lica i guix, amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %
Altres conceptes

23,14

€

23,14000

€

Subministrament d'Hedera hibernica d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 2 l
u

P-635

FR4EE232

u

BR4EE232

Hedera hibernica d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 2 l

Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l
u

Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l
Altres conceptes

P-636

FR4H3433

u

BR4H3433

P-638

FR4SX003

FR4U1303

P-639

P-640

FR632Q31

FR64X001

Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l
u

U

Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l

Subministrament Espí de Coral ( Pyracantha Coccinea), en contenidor

kg

BR4U1303
P-626

3,57000
0,12000

Cotoneaster horizontalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l

Altres conceptes

P-637
P-625

70

Altres conceptes

Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre
mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

Liquidambar styraciflua de perímetre de 14 a 16 cm, en contenidor de 70 l

u

Pàg.:

kg

u

u

Plantació d'arbre de fulla persistent, d'alçària de 3 a 6 m, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25%
Sense descomposició

20,89

€

20,89000

€

u

Plantació d'arbust d'alçària 0,1 a 0,6 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
Altres conceptes

3,40
3,40000

€
€

FR661211

u

Plantació d'arbust d'alçària 0,6 a 1,2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
Altres conceptes

4,34
4,34000

€
€

FR6P1465

u

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli 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 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou
les feines de preparació

301,73

€

B0111000

m3

Aigua

0,18870

€

BR341150

m3

Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8

2,98620

€

B0315601

t

Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3
Altres conceptes

121,51404
177,04106

€
€

m2

Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
Altres conceptes

1,99
1,99000

€
€

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a plantes herbàcies, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base
acrílica, en una superfície < 500 m2

1,33

€
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P-647

P-648
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P-654

m3

Aigua

0,00222

€

BR4U1G00

kg

Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N

0,18375

€

BR3PAN00

kg

Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta

0,18400

€

BR3A7000

kg

Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent

0,18000

€

BR361100

kg

Estabilitzant sintètic de base acrílica

0,36225

€

BR34J000

kg

Bioactivador microbià

0,13240
0,28538

€
€

30,46

€

30,46000

€

14,59

€

FR82X001

FR9FX001

u

Tutor per a arbres, amb 3 pals de fusta de castanyer, clavats a terra d'1,70 m d'alçària,
solidaritzats per l'extrem superior i amb sengles aspres de goma per subjecció de l'arbre
Sense descomposició

m

Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x6 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb un dels
cantells axafranat, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció
profunda fixat al terreny amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics, o
cargolat a base de formigó, segons detalls.

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,31900

€

BRB5X002

m

Tauló de fusta de pi roig de 22x6 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals
Altres conceptes

5,67600
8,59500

€
€

Tauló de fusta tropical de 20x14 cm i fins a 2,5 m de llargària, formant graons d'escala i
replans, col·locat sobre base de formigó, amb cargols segons detall de plànols, acabat amb
imprimació

30,27

€

FRB5X001

BRB5X001

m

m

Tauló de fusta tropical de 20x14 cm i fins a 2,5 m de llargària

FRIX004

m

P-655

P-656

P-657

P-658

P-659

P-660

P-651

P-652

P-653

4,07

€

4,07000

€

4,41

€

4,41000

€

12,82

€

12,82000

€

3,56

€

3,56000

€

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm
Altres conceptes

3,79

€

3,79000

€

P-662

G219V001

m

Enderroc d'esglaó de formigó, amb compressor, inclosa base, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió
Sense descomposició

2,54

€

2,54000

€

2,95

€

2,95000

€

€

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat 400 g/m2, amb
Altres conceptes

1,47200
0,88800

€
€

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat 400 g/m2, amb suport
de friselina de polipropilé, de la casa BONTERRA IBÉRICA SL, o equivalent, col·locada en
un terreny preparat amb un pendent < 15%, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de
U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 0,5 u/m2 i amb part
proporcional de rasa perimetral de fixació

2,11

€

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat 400 g/m2, amb
Altres conceptes

1,47200
0,63800

€
€

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió
Altres conceptes

64,72

€

64,72000

€

15,23

€

15,23000

€

m3

€

€

2,36

G2135001

m

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Altres conceptes

52,93000

7,54

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat 400 g/m2, amb suport
de friselina de polipropilé, de la casa BONTERRA IBÉRICA SL, o equivalent, col·locada en
un terreny preparat amb un pendent <= 50%, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de
U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat de 1 u/m2 i amb part
proporcional de rasa perimetral de fixació

m3

m2

Demolició de paviment de panots i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes

€

Barrera antiarrels amb làmina ROOTBARRIER 325 de la casa PROJAR, o equivalent, de 65
cm d'alçada, col·locada, excavació no inclosa.

m2

G2131323

m2

52,93

€
€

FRI3X002

m2

G219Q105

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes

€

0,39
0,39000

€
€

BRI3X001

G2194XC5

m

31,08000

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Altres conceptes

5,59650
1,94350

m2

G2194JF1

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

€

m2

Barrera antiarrels amb làmina ROOTBARRIER 325 de la casa PROJAR, subministrat
Altres conceptes

FRI3X003

G2193A06

m

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes

31,08

G219Q200

m

m2

G2191306

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes

P-661

BRI3X002

BRI3X001

G2135323

m3

72

€
€

P-663
P-650

G2135223

Pàg.:

14,11300
16,15700

Altres conceptes
P-649

71

B0111000

Altres conceptes
P-646

Pàg.:

Enderroc de murets de contenció, d'obra de fàbrica, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
Sense descomposició

P-664

G219X001

G21B4001

m2

u

Demolició de paviment de panot col·locat sobre formigó, sense demolició de la base, amb
compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions i trasllat del senyal i el suport a magatzem
municipal
Altres conceptes

32,70

€

32,70000

€

P-665

G21R1002

u

Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió
Altres conceptes

45,28
45,28000

€
€

P-666

G2212101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
Altres conceptes

2,64

€

2,64000

€

Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

80,83

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

73,28700
7,54300

€
€

Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,17

€

P-667

G31512H1
B065960B

P-668

G31B3200
B0A14200

m3
m3

kg
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,00540

€
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-669

G32515H3
B065960B

P-670

G32B3101
B0A14200

m3
m3

kg
kg

Pàg.:

73

Altres conceptes

1,16460

€

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot

85,50

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a
Altres conceptes

74,00550
11,49450

€
€

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,40

€

0,00659
1,39341

€
€

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-671

P-672

P-673

G3J21610

m3

Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora

52,59

€

B0441600

t

Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes
Altres conceptes

26,95000
25,64000

€
€

G3L0X001

m2

Formació de mur verd típus Green Terramesh o similar, amb elements de secció 3x0,7 m.
per contenció de terres de 60º d'inclinació, formats per malla metàl·lica exagonal de triple
torsió 8x10, qualitat Galfán i revestiment de PVC gris de 2,2/3,2 mm, malla electrosoldada
15x15 cm D8mm de reforçament del parament vist del talús, elements triangulars de fixació
de pendent del talús, tirants de fixació de parament inclinat a la base. Inclosa col·locació de:
-Reforçament de les parts baixes del mur amb geomalla de filaments de poliester d'alta
densitat MacGrid WG8.
-A parament vist, Geomalla tipus Macgrid o equivalent per control d'erosió.
-Al trasdós del mur, Làmina drenant tipus Macdrain o equivalent, conformada per un núcli
drenant de monofilaments polimérics extruïts amb forma de ´´W´´ en canals paral·lels
longitudinals (GMA) unit a dos geotextils no teixits (GTX), amb un gruix total de 6,4 mm i una
capacitat drenant a i=1,0 i 20 kPa mínima de 1,2.
-Al coronament del mur (amplada 3 m), làmina de HPDA de tipus Mcline SDH o similar, llisa,
de 1 mm de gruix i una permeabilitat a l'aigua inferior a 1,75x10-6 m3/m2 dia.
Element completament acabat inclosos materials, maquinària auxiliar, transport i col·locació i
exclosa el reblert amb terres.
Criteri d'amidament: superfície realment executada de parament inclinat de talús.

115,18

€

Sense descomposició

115,18000

€

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

11,63

€

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica
Altres conceptes

6,56250
5,06750

€
€

Barana d'acer 'corten', tipus A, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de
60x9 i 60x6 mm, ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de 980 mm d'alçària total.
Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos
accessoris de muntatge. (baranes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28,
29, 33, 34 i 35)
Sense descomposició

64,00

€

64,00000

€

60,85

€

60,85000

€

82,61

€

82,61000

€

G3Z112P1
B06NLA2C

P-674

P-675

P-676

GB12X001

GB12X002

GB20X001

m2
m3

m

m

m

Barana d'acer, tipus A, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6
mm, ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de 980 mm d'alçària total,
subministrada amb una capa d'imprimació i acabada amb dues capes de pintura de
partícules metàl·liques. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element complert segons
detalls, inclosos accessoris de muntatge. (baranes 4, 5, 36 i 40)
Sense descomposició
Coronació de barana d'acer galvanitzat, tub horitzontal de D 12 cm i suports cada 2 m de
platina travessera de secció 120x5 mm, fixada mecànicament a obra amb tac d'acer,
volandera i femella
Sense descomposició

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

74

P-677

105,75

€

105,75000

€

GB20X002

m

Topall per a vehicles, d'acer galvanitzat, tub horitzontal de d 18 cm i suports cada 2 m de
platina travessera de secció 120x5 mm, fixada mecànicament a obra amb tac d'acer,
volandera i femella
Sense descomposició

UTE Miquel Orriols – Carles Orriols

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels c. Felip II i Franc Comtat, en el marc d’actuació del Pla de Barris de La Maurina Ajuntament de Terrassa

4. AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
Obra
Títol
Capítol

1

Pàg.:
01
01
01

F21Q0001
Num.

u

Text

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
RETIRADA D'ELEMENTS I ENDERROCS

8

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Gronxadors

4,000

4,000 C#

Font

1,000

1,000 C#

3

Bancs

10,000

10,000 C#

4

Cartells grans

2,000

2,000 C#

5

Papereres

9,000

9,000 C#

6

Bústies

1,000

1,000 C#

F21B3X01

m

F21H0001

u

F21H0002

u

F21FXF02

Num.

m

Text

1

Escales c. Orà

2

Talús

3

Parterres plaça

11

12

[D]

[E]

F2131223

m3

55,840

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

G219Q105

m

15,000

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G2191306

m

72,180

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
AMIDAMENT DIRECTE

13

G2193A06

m

1.447,800

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió

384,960
AMIDAMENT DIRECTE
14

5,000

3,000

[F]

G2194XC5
Num.

Demolició de tub de xarxa de reg, de polietilè de fins a 125 mm de diàmetre, amb obertura i posterior reblert de
rases, inclosa part proporcional de desmuntatge de vàlvules, accessoris i pericons, inclosa càrrega de residus
sobre camió
[C]

Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE

Desmuntatge de fanal amb columna de 3,5 m i lampada simètrica, inclosa demolició de fonamentació, càrrega
sobre camió i trasllat a magatzem municipal

Tipus

m3

10,000

AMIDAMENT DIRECTE

Desmuntatge de columna de 9 m, d'enllumenat públic, de projectors, inclosa demolició de fonamentació,
càrrega sobre camió i trasllat a magatzem municipal

TOTAL Fórmula

m2

Text

1.447,800

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Franc Comtat - Sant Mateu

26,300

26,300 C#

2

Franc Comtat - Osca

30,490

30,490 C#

3

Plaça - calçada diagonal

511,070

511,070 C#

4

Plaça - Orà

638,250

638,250 C#

5

Felip II - plaça

290,570

290,570 C#

6

Felip II - placeta

114,230

7

Formació escocells

85,000

114,230 C#
1,200

1,200

122,400 C#*D#*E#*F#

49,000

49,000 C#

243,000

243,000 C#

41,000

41,000 C#

4

73,000

73,000 C#

5

61,000

61,000 C#

1

6

39,000

39,000 C#

Franc Comtat - cul de sac

614,540

4,000

2.458,160 C#*F#

2

63,000

63,000 C#

Franc Comtat - Sant Mateu

274,960

4,000

1.099,840 C#*F#

3

150,000

150,000 C#

Franc Comtat - Orà

220,850

4,000

883,400 C#*F#

4

Franc Comtat - Sardenya

76,560

4,000

306,240 C#*F#

5

Franc Comtat - Felip II

270,590

4,000

1.082,360 C#*F#

6

Franc Comtat nord

470,750

4,000

1.883,000 C#*F#

7

Felip II - plaça

298,270

4,000

1.193,080 C#*F#

8

Felip II - placeta

94,800

4,000

379,200 C#*F#

7

Placeta

8

Distribució

TOTAL AMIDAMENT
7

10

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE
6

G2135223

31,000

AMIDAMENT DIRECTE
5

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions i trasllat del senyal i el suport a magatzem municipal

AMIDAMENT DIRECTE
4

m3

27,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

G2131323

G2135323

m3

2

31,170

AMIDAMENT DIRECTE
9

TOTAL Fórmula

2

u

Pàg.:

Desmuntatge d'element de mobiliari urbà, banc, paperera, font, unitat de joc infantil, etc., inclosos suports i
demolició de fonamentacions, càrrega sobre camió i trasllat a monodipòsit o centre autoritzat

1

G21B4001

AMIDAMENTS
AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
2

1

TOTAL AMIDAMENT
15

G219Q200
Num.

719,000

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió

EUR

m2

Text

1.733,310

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

3

AMIDAMENTS
1

TOTAL AMIDAMENT
16

G2135001

m3

9.285,280

17

G219V001

m

u

F21D3JJ1

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

m

G21R1002

G2194JF1

G219X001

27,035 C#*D#

21,670

22,470

486,925 C#*D#

4

Secció S-21:

38,440

15,660

601,970 C#*D#

5

Secció S-22

22,240

3,700

82,288 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

u

F2A11000

m3

AMIDAMENT DIRECTE
5

G3J21610

m3

6

G3L0X001

m2

36,000

1.187,690

Demolició de paviment de panot col·locat sobre formigó, sense demolició de la base, amb compressor i càrrega
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE

Num.

Text

Tipus

1

2.007,840

20,000

Formació de mur verd típus Green Terramesh o similar, amb elements de secció 3x0,7 m. per contenció de
terres de 60º d'inclinació, formats per malla metàl·lica exagonal de triple torsió 8x10, qualitat Galfán i
revestiment de PVC gris de 2,2/3,2 mm, malla electrosoldada 15x15 cm D8mm de reforçament del parament
vist del talús, elements triangulars de fixació de pendent del talús, tirants de fixació de parament inclinat a la
base. Inclosa col·locació de:
-Reforçament de les parts baixes del mur amb geomalla de filaments de poliester d'alta densitat MacGrid WG8.
-A parament vist, Geomalla tipus Macgrid o equivalent per control d'erosió.
-Al trasdós del mur, Làmina drenant tipus Macdrain o equivalent, conformada per un núcli drenant de
monofilaments polimérics extruïts amb forma de ´´W´´ en canals paral·lels longitudinals (GMA) unit a dos
geotextils no teixits (GTX), amb un gruix total de 6,4 mm i una capacitat drenant a i=1,0 i 20 kPa mínima de 1,2.
-Al coronament del mur (amplada 3 m), làmina de HPDA de tipus Mcline SDH o similar, llisa, de 1 mm de gruix i
una permeabilitat a l'aigua inferior a 1,75x10-6 m3/m2 dia.
Element completament acabat inclosos materials, maquinària auxiliar, transport i col·locació i exclosa el reblert
amb terres.
Criteri d'amidament: superfície realment executada de parament inclinat de talús.

Demolició de paviment de panots i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

m2

10,000

Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora

Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió

m2

1.201,736

Subministrament de terra seleccionada d'aportació

4,000

AMIDAMENT DIRECTE
22

10,050

Secció S-20:

AMIDAMENT DIRECTE

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i amb solera de 15 cm de formigó amb
compressor i càrrega mecànica sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE
21

2,690

3

26,000

AMIDAMENT DIRECTE
20

3,518 C#*D#

359,750

AMIDAMENT DIRECTE
19

10,050

Enderroc d'esglaó de formigó, amb compressor, inclosa base, amb càrrega manual i mecànica sobre camió
4

F21DQG02

0,350

[C]

[D]

75,700

2,000

[E]

[F]

1

01
01
02

G2212101

m3

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
MOVIMENT DE TERRES

7

F221A220
Num.

m3

Text

1

Rebaix de la plaça

2

Sorral

F226170F
Num.

Text

m3

ER3PX001
Num.

687,580

[C]

[D]

[E]

[F]

1.033,000

0,200

206,600 C#*F#

127,000

0,100

12,700 C#*F#

[C]

[D]

[E]

Text

Tipus

Obra
Títol
Capítol

TOTAL Fórmula

EUR

1

01
01
03

F2225223

m3

0,000

Rebliment de trasdós de mur verd amb terra vegetal, subministrada a granel i estesa i compactada amb mitjans
mecànics lleugers o manuals en semitongades de 10 cm.
[C]

[D]

151,400

0,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

75,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

219,300

[F]

m3

TOTAL Fórmula

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
Tipus

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega

1

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb mitjans mecànics

TOTAL AMIDAMENT
3

8

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Tipus

m2

151,400

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
2

F2211020

TOTAL Fórmula

151,400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Títol
Capítol

4

14,000

AMIDAMENT DIRECTE
18

Secció Orà

2

Enderroc de murets de contenció, d'obra de fàbrica, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

75,700

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
MURS DE CONTENCIÓ

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

Pàg.:

4

Mur 4

9,060

1,000

0,400

3,624 D#*E#*F#

5

Mur 5

31,820

2,150

0,500

34,207 D#*E#*F#

15,700

1,550

0,500

12,168 D#*E#*F#
3,015 D#*E#*F#

1

Mur 1

8,440

0,950

8,018 C#*E#

6

2

Mur 2

16,100

1,400

22,540 C#*E#

7

6,700

0,900

0,500

3

Mur 3

14,610

0,800

11,688 C#*E#

8

10,330

0,900

0,400

3,719 D#*E#*F#

4

Mur 4

0,000

1,000

0,000 C#*E#

9

0,000

0,000

0,000

0,000 D#*E#*F#

5

Mur 5

27,670

2,150

59,491 C#*E#

10

14,560

0,300

0,400

1,747 D#*E#*F#

6

13,460

1,550

20,863 C#*E#

11

Mur 6

30,220

0,600

0,300

5,440 D#*E#*F#

7

4,820

0,900

4,338 C#*E#

12

Mur 7

7,220

0,600

0,300

1,300 D#*E#*F#

8

7,630

0,900

6,867 C#*E#

13

Mur 8

5,740

0,600

0,300

1,033 D#*E#*F#

9

0,000

0,000

0,000 C#*E#

14

Mur 10

9,800

1,000

0,300

2,940 D#*E#*F#

10

0,000

0,300

0,000 C#*E#

15

Mur 11

6,350

0,800

0,400

2,032 D#*E#*F#

11

Mur 6

23,670

0,600

14,202 C#*E#

16

Mur 12

8,530

0,600

0,300

1,535 D#*E#*F#

12

Mur 7

4,160

0,600

2,496 C#*E#

17

Mur 13

3,470

1,000

0,300

1,041 D#*E#*F#

13

Mur 8

3,050

0,600

1,830 C#*E#

18

1,610

1,000

0,300

0,483 D#*E#*F#

14

Mur 11

4,230

0,800

3,384 C#*E#

19

Biga C1

4,000

0,400

0,300

15

Mur 12

4,570

0,600

2,742 C#*E#

20

Mur 14

3,950

0,300

16

Mur 14

3,950

0,300

1,185 C#*E#

G3Z112P1
Num.

m2

Text

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

G31B3200
Num.

kg

Text

Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula
1

Mur 1

17,630

7,000

1

Mur 1

7,000

0,950

6,650 D#*E#

2

Mur 2

19,240

9,300

178,932 C#*D#

2

Mur 2

9,300

1,400

13,020 D#*E#

3

Mur 3

19,390

19,760

383,146 C#*D#

3

Mur 3

19,760

0,800

15,808 D#*E#

4

Mur 4

22,910

9,060

207,565 C#*D#

4

Mur 4

9,060

1,000

9,060 D#*E#

5

Mur 5

31,730

31,820

1.009,649 C#*D#

5

Mur 5

414,951 C#*D#

123,410 C#*D#

31,820

2,150

68,413 D#*E#

6

26,430

15,700

6

15,700

1,550

24,335 D#*E#

7

20,270

6,700

135,809 C#*D#

7

6,700

0,900

6,030 D#*E#

8

20,270

10,330

209,389 C#*D#

8

10,330

0,900

9,297 D#*E#

9

0,000

0,000

0,000 C#*D#

9

0,000

0,000

0,000 D#*E#

10

0,000

14,560

0,000 C#*D#

10

14,560

0,300

4,368 D#*E#

11

Mur 6

19,390

30,220

585,966 C#*D#

11

Mur 6

30,220

0,600

18,132 D#*E#

12

Mur 7

17,160

7,220

123,895 C#*D#

12

Mur 7

7,220

0,600

4,332 D#*E#

13

Mur 8

17,160

5,740

98,498 C#*D#

13

Mur 8

5,740

0,600

3,444 D#*E#

14

Mur 10

21,200

9,800

207,760 C#*D#

14

Mur 11

6,350

0,800

5,080 D#*E#

15

Mur 11

19,390

6,350

123,127 C#*D#

15

Mur 12

8,530

0,600

5,118 D#*E#

16

Mur 12

17,160

8,530

146,375 C#*D#

16

Mur 14

3,950 C#

17

Mur 13

21,150

3,470

73,391 C#*D#

21,150

1,610

34,052 C#*D#

3,950

18

TOTAL AMIDAMENT
3

90,140

159,644
4

2

0,480 D#*E#*F#
1,185 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT
TOTAL AMIDAMENT

G31512H1
Num.

Text

m3

197,037

Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió
Tipus

[C]

6

[D]

[E]

[F]

7,000

0,950

0,400

2,660 D#*E#*F#

19

Biga C1

10,230

4,000

40,920 C#*D#

20

Mur 14

17,000

6,600

112,200 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

1

Mur 1

2

Mur 2

9,300

1,400

0,400

5,208 D#*E#*F#

3

Mur 3

19,760

0,800

0,400

6,323 D#*E#*F#

5

G32515H3
Num.

EUR

Text

m3

4.209,035

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i
abocat amb cubilot
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Pàg.:

AMIDAMENTS

Pàg.:

1,548 C#*E#

24

Mur 3

0,250

6,823 C#*E#

25

Mur 4

8,660

8,290

71,791 D#*E#

0,200

3,724 C#*E#

26

Mur 5

30,910

11,930

368,756 D#*E#

11,260

0,200

2,252 C#*E#

27

14,200

8,290

117,718 D#*E#

99,700

0,350

34,895 C#*E#

28

5,420

8,290

44,932 D#*E#

6

34,360

0,350

12,026 C#*E#

29

23,750

8,290

196,888 D#*E#

7

4,520

0,350

1,582 C#*E#

30

1,800

8,290

14,922 D#*E#

8

20,610

0,200

4,122 C#*E#

31

0,000

8,290

0,000 D#*E#

9

5,148

0,300

1,544 C#*E#

32

Mur 6

29,020

8,290

240,576 D#*E#

10

0,000

0,000

0,000 C#*E#

33

Mur 7

6,820

6,880

46,922 D#*E#

25,920

0,200

5,184 C#*E#

34

Mur 8

5,340

6,880

36,739 D#*E#

Mur 1

6,190

2

Mur 2

27,290

3

Mur 3

18,620

4

Mur 4

5

Mur 5

11

Mur 6

0,250

19,130

8,290

Mur 7

5,140

0,200

1,028 C#*E#

35

Mur 10

10,680

7,440

79,459 D#*E#

13

Mur 8

3,690

0,200

0,738 C#*E#

36

Mur 11

5,950

8,290

49,326 D#*E#

14

Mur 10

8,590

0,250

2,148 C#*E#

37

Mur 12

8,070

6,880

55,522 D#*E#

Mur 13

9,350

7,440

69,564 D#*E#

2,100

7,440

15,624 D#*E#

15

Mur 11

6,760

0,200

1,352 C#*E#

38

16

Mur 12

5,540

0,200

1,108 C#*E#

39

17

Mur 13

5,150

0,250

1,288 C#*E#

40

Mur 14

8,260

6,020

49,725 D#*E#

0,970

0,250

0,243 C#*E#

41

Biga C1

0,000

0,000

0,000 D#*E#

0,000

0,000

0,000 C#*E#

42

Armadura coronament de mur

1,230 C#*E#

43

Mur 1

6,600

0,490

44

Mur 2

9,300

0,490

4,557 D#*E#

45

Mur 3

19,130

0,490

9,374 D#*E#

46

Mur 4

8,660

0,490

4,243 D#*E#

47

Mur 5

30,910

1,240

38,328 D#*E#

14,200

1,240

17,608 D#*E#

19
20

Biga C1
Mur 14

6,150

0,200
TOTAL AMIDAMENT

G32B3101
Num.

kg

Text

82,835

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

D#*E#

48

TOTAL Fórmula

49

3,234 D#*E#

5,420

1,240

6,721 D#*E#

1

Mur 1

6,190

16,200

100,278 C#*E#

50

23,750

0,000

0,000 D#*E#

2

Mur 2

27,290

15,240

415,900 C#*E#

51

1,800

0,000

0,000 D#*E#

3

Mur 3

18,620

15,250

283,955 C#*E#

52

0,000

0,000

0,000 D#*E#

4

Mur 4

11,260

15,240

171,602 C#*E#

53

Mur 6

29,020

0,490

14,220 D#*E#

5

Mur 5

0,000 D#*E#

99,700

21,870

2.180,439 C#*E#

54

Mur 7

6,820

0,000

6

34,360

17,910

615,388 C#*E#

55

Mur 8

5,340

0,490

2,617 D#*E#

7

4,520

17,910

80,953 C#*E#

56

Mur 10

10,680

0,490

5,233 D#*E#

8

20,610

15,240

314,096 C#*E#

57

Mur 11

5,950

0,490

2,916 D#*E#

9

5,148

0,000

0,000 C#*E#

58

Mur 12

8,070

0,490

3,954 D#*E#

10

0,000

0,000

0,000 C#*E#

59

Mur 13

9,350

0,490

4,582 D#*E#

2,100

0,490

1,029 D#*E#

11

Mur 6

25,920

15,240

395,021 C#*E#

60

12

Mur 7

5,140

13,710

70,469 C#*E#

61

Biga C1

0,000

0,000

0,000 D#*E#

13

Mur 8

3,690

13,710

50,590 C#*E#

62

Mur 14

6,020

0,490

2,950 D#*E#

14

Mur 10

8,590

14,180

121,806 C#*E#

15

Mur 11

6,760

15,240

103,022 C#*E#

16

Mur 12

5,540

13,710

75,953 C#*E#

17

Mur 13

5,150

14,180

73,027 C#*E#

0,970

14,180

13,755 C#*E#

18
19

Mur 14

6,150

15,230

93,665 C#*E#

20

Biga C1

0,000

0,000

0,000 C#*E#

21

Armadura arrencada de mur

22
23

Mur 1
Mur 2

6,600
9,300

8,290
8,290

TOTAL AMIDAMENT
7

F32D1A03

Num.

54,714 D#*E#
77,097 D#*E#
EUR

Text

m2

8

158,588 D#*E#

12

18

6

7

7.030,348

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, inclosa part proporcional de formació de junts i
d'escorrentius
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Mur 1

6,190

6,190 C#

2

Mur 2

27,290

27,290 C#

3

Mur 3

18,620

18,620 C#
EUR
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AMIDAMENTS
4

Mur 4

5

Mur 5

Pàg.:
11,260

6

99,700

99,700 C#

34,360

34,360 C#

4,520

4,520 C#

8

20,610

20,610 C#

9

5,148

5,148 C#

10

0,000

0,000 C#

11

Mur 6

25,920

25,920 C#

12

Mur 7

5,140

5,140 C#

13

Mur 8

3,690

3,690 C#

14

Mur 10

8,590

8,590 C#

15

Mur 11

6,760

6,760 C#

16

Mur 12

5,540

5,540 C#

17

Mur 13

5,150

5,150 C#

0,970

0,970 C#

0,000

0,000 C#

19

Biga C1

TOTAL AMIDAMENT
8

F32D4A23

Num.

m2

Text

1

[C]

[D]

[E]

[F]

10

6,190 C#

2

Mur 2

27,290

27,290 C#

3

Mur 3

18,620

18,620 C#

4

Mur 4

11,260

11,260 C#

99,700
4,520

4,520 C#

8

20,610

20,610 C#

5,148

11

0,000

0,000 C#

Mur 6

25,920

25,920 C#

12

Mur 7

5,140

5,140 C#

13

Mur 8

3,690

3,690 C#

14

Mur 10

8,590

8,590 C#

15

Mur 11

6,760

6,760 C#

16

Mur 12

5,540

5,540 C#

17

Mur 13

5,150

5,150 C#

0,970

0,970 C#

Biga C1

0,000

0,000 C#

Mur 14

12,300

12,300 C#

19
20

TOTAL AMIDAMENT
E45CA8H4
Num.

Text

m3

[C]

[D]

[E]

16,600

0,860

[F]

TOTAL Fórmula

14,276 D#*E#
14,276

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Text

Tipus

01
01
04

F931R01L
Num.

[C]

[D]

44,390

16,600

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

736,874 C#*D#
736,874

m3

Text

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i piconatge del material al 100%
del PM
Tipus

1

Eixamplament Franc comptat (sector pl
Plaça - rampa diagonal

3
4

Plaça - plataforma inferior (excepte sau

5

Escossells plaça

[C]

[D]

[E]

[F]

2

0,200

101,200 C#*F#

31,700

0,150

4,755 C#*F#

202,050

0,150

30,308 C#*F#

1.510,000

0,150

226,500 C#*F#

-6,000

1,200

1,200

0,150

-8,000

1,000

1,600

0,150

-1,920 C#*D#*E#*F#

7

-10,000

1,000

1,000

0,150

-1,500 C#*D#*E#*F#

8

-2,000

1,130

1,130

0,150

-0,383 C#*D#*E#*F#

F9365H21

1

m3

Text

3

Tipus

[C]

2,000
Franc Comtat - Sant Mateu

4
5

9

8

2,000
Franc Comtat - Orà
Franc Comtat - Sardenya

357,664

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 mecànic, amb acabat reglejat

Franc Comtat - cul de sac

2

EUR

-1,296 C#*D#*E#*F#

6

Num.

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

506,000

TOTAL AMIDAMENT

301,758

[F]

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
PAVIMENTS

2

Tipus

[E]

kg

Obra
Títol
Capítol

7

[D]

5,644

TOTAL AMIDAMENT

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba
[C]

Tipus

1

6

9

5,644 C#*D#

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Text

E4BC3000
Num.

5,148 C#

11

18

16,600

TOTAL AMIDAMENT

34,360 C#

7

10

m2

1

99,700 C#

34,360

9

E4DCAD02
Num.

1
6,190

6

0,340

TOTAL Fórmula

Mur 1

Mur 5

Llosa d'escala del mur 5

10

289,458

1

5

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 60x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclosa part
proporcional de formació de junts i d'escorrentius
Tipus

AMIDAMENTS

11,260 C#

7

18

9

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

399,920

0,100

39,992 D#*F#

67,800

0,100

13,560 C#*D#*F#

70,900

0,100

7,090 D#*F#

58,000

0,100

5,800 D#*F#

45,900

0,100

9,180 C#*D#*F#

65,400

0,100

13,080 C#*D#*F#

183,570

0,100

18,357 D#*F#

91,750

0,100

9,175 D#*F#

73,980

0,100

7,398 D#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
10

Pàg.:

Franc Comtat - Felip II

56,990

11
12

Franc Comtat nord

0,100

AMIDAMENTS

5,699 D#*F#

8

replans

13,580

1,000

13,580 C#*D#*E#*F#

Escales Orà-placeta-Dom Bosco

179,920

0,100

17,992 D#*F#

9

47,520

1,100

52,272 C#*D#*E#*F#

81,500

0,100

8,150 D#*F#

10

replans

4,480

1,000

4,480 C#*D#*E#*F#
8,239 C#*D#*E#*F#

217,710

0,100

21,771 D#*F#

11

Escales passeig diagonal (plaça)

7,490

1,100

14

49,500

0,100

4,950 D#*F#

12

Escala cantonada Felip II - Gandia

1,690

1,100

54,790

0,100

5,479 D#*F#

13

Vorera Franc comptat sobre talús

72,920

Felip II - plaça

16

173,820

0,100

17,382 D#*F#

133,370

0,100

13,337 D#*F#

Placeta - Dom Bosco

6,740

0,100

0,674 D#*F#

Plaça - Pg. Diagonal

31,700

0,150

4,755 D#*F#

202,050

0,150

30,308 D#*F#

4,220

0,150

0,633 D#*F#

843,120

0,150

126,468 D#*F#

1

881,470

0,150

132,221 D#*F#

2

17

Felip II - placeta

18
19
20
21

Plaça - Felip II

22
23

Plaça - Orà

24
25

Placeta

26

Escossells plaça

-16,000

27

-25,000

28

-2,000

29

-4,000

1,859 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

F961X001
Num.

m

Text

Franc Comptat - Velazquez

222,296

Vorada tipus V1. Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x20 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,000

6,050

2,000

5,010

10,020 C#*D#*E#*F#

2,000

5,310

10,620 C#*D#*E#*F#

24,200 C#*D#*E#*F#

12,110

0,150

1,817 D#*F#

3

22,500

0,150

3,375 D#*F#

4

7,310

14,620 C#*D#*E#*F#

0,100

-2,560 C#*D#*E#*F#

5

6,890

6,890 C#*D#*E#*F#

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

6

7,220

7,220 C#*D#*E#*F#

-0,432 C#*D#*E#*F#

7

7,190

7,190 C#*D#*E#*F#

-0,864 C#*D#*E#*F#

8

6,900

6,900 C#*D#*E#*F#

1,000
1,000
1,200
1,200

1,600
1,000
1,200
1,200

0,100
0,150
0,150

Franc Comptat - Sant Mateu

2,000

30

-8,000

1,000

1,600

0,150

-1,920 C#*D#*E#*F#

22,480

22,480 C#*D#*E#*F#

31

-10,000

1,000

1,000

0,150

-1,500 C#*D#*E#*F#

10

22,630

22,630 C#*D#*E#*F#

-1,176 C#*D#*E#*F#

11

5,200

5,200 C#*D#*E#*F#

-6,000

1,400

1,400

0,100

Franc Comptat tram plaça

33

-1,000

1,400

1,400

0,150

-0,294 C#*D#*E#*F#

12

10,490

10,490 C#*D#*E#*F#

34

-14,000

1,130

1,130

0,100

-1,788 C#*D#*E#*F#

13

5,810

5,810 C#*D#*E#*F#

-0,383 C#*D#*E#*F#

14

5,840

5,840 C#*D#*E#*F#

15

58,580

58,580 C#*D#*E#*F#

16

65,020

65,020 C#*D#*E#*F#

83,270

83,270 C#*D#*E#*F#

0,600

0,600 C#*D#*E#*F#

19

0,600

0,600 C#*D#*E#*F#

20

1,950

1,950 C#*D#*E#*F#

6,020

6,020 C#*D#*E#*F#

2,000

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

35

-2,000

1,130

1,130

0,150

TOTAL AMIDAMENT
F45CX001
Num.
1

m3

Text

505,226

Base inclinada per a escala de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot, inclosa armadura d'acer i formació de graons, segons detall de plànol
Tipus

[C]

Escala de fusta

2

TOTAL Fórmula

17
18

Franc Comptat tram nord

[D]

[E]

[F]

4,200

1,050

0,200

0,882 D#*E#*F#

21

9,930

1,050

0,200

2,085 D#*E#*F#

22

5,930

5,930 C#*D#*E#*F#

23,200

23,200 C#*D#*E#*F#

3

2,920

1,050

0,200

0,613 D#*E#*F#

23

4

2,200

2,740

0,200

1,206 D#*E#*F#

24

2,000

25

TOTAL AMIDAMENT
145CX001
Num.
1

m2

Text

Escales Franc Comptat cul de sac

2
3

Escales Franc comptat Sant Mateu

4

4,786

Solera de formigó armat, de 15 cm de gruix,, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 4 kg/m2
Tipus

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

0,600

1,200 C#*D#*E#*F#

26

3,800

3,800 C#*D#*E#*F#

27

2,000

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

28

73,040

73,040 C#*D#*E#*F#

138,190

138,190 C#*D#*E#*F#

Felip II

30

22,800

22,800 C#*D#*E#*F#

11,150

11,150 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

6,000

1,100

6,600 C#*D#*E#*F#

31

2,270

1,100

2,497 C#*D#*E#*F#

32

deduccions trams corbs

9,600

1,050

10,080 C#*D#*E#*F#

33

Tipus V3

7,680

1,050

8,064 C#*D#*E#*F#

34

Franc Comtat - Orà

-2,000

13,350

-26,700 C#*D#*E#*F#

Franc Comtat - Sardenya

-1,000

6,470

-6,470 C#*D#*E#*F#

-1,000

5,500

-5,500 C#*D#*E#*F#

Franc Comtat - Felip II

-1,000

4,850

-4,850 C#*D#*E#*F#

replans

4,800

1,000

4,800 C#*D#*E#*F#

35

6

Escales Orà-Plaça

5,030

1,100

5,533 C#*D#*E#*F#

36

28,520

1,100

31,372 C#*D#*E#*F#

37

7

2,000

29

5

EUR

12

72,920 C#*D#*E#*F#

9

32

4

Pàg.:

13

15

3

11

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

Felip II - Gandia

-1,000

11,600

-11,600 C#*D#*E#*F#

Felip II - Franc Comtat

-1,000

1,050

-1,050 C#*D#*E#*F#

40

Tipus V4

1

Tipus V5-A

4,000

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

41

Franc Comtat - Felip II

-1,000

6,970

-6,970 C#*D#*E#*F#

2

Tipus V5-B

2,000

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

42

Franc Comtat - Sardenya

-1,000

0,770

-0,770 C#*D#*E#*F#

F962X001

m

Text

Tipus

1

Tipus V3

2

Franc Comtat - Orà

3

Franc Comtat - Sardenya

597,550

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

13,350

26,700 C#*D#*E#*F#

6,470

6,470 C#*D#*E#*F#

5,500

5,500 C#*D#*E#*F#

4,850

4,850 C#*D#*E#*F#

11,600

11,600 C#*D#*E#*F#

1,050

1,050 C#*D#*E#*F#

6

Felip II - Gandia

7

Felip II - Franc Comtat

8

Tipus V4

9

Franc Comtat - Felip II

6,970

6,970 C#*D#*E#*F#

Franc Comtat - Sardenya

0,770

0,770 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

m

Text

Franc Comtat

50,900

50,900 C#*D#*E#*F#

4

50,930

50,930 C#*D#*E#*F#

5

35,060

35,060 C#*D#*E#*F#

6

56,470

56,470 C#*D#*E#*F#

7

56,490

56,490 C#*D#*E#*F#

24,200
84,300

84,300 C#*D#*E#*F#

11

30,140

30,140 C#*D#*E#*F#

54,560
45,740

45,740 C#*D#*E#*F#

85,970

85,970 C#*D#*E#*F#

15

17,220

17,220 C#*D#*E#*F#

16

22,150

22,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

F961X003

u

720,520

11

F9650J40

m

Text

1

Cul de sac Franc Comtat
Franc Comtat - Osca

3

Franc Comtat - Plaça Maurina

EUR

2,000

Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb base de formigó HM-20, inclou subministrament,
col.locació i p.p. de peces especials, segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat.
Tipus

2

[C]

[D]

[E]

[F]

56,300

-5,000

Placeta ascensor

F981X012
Num.

m

Text

Tipus

1

Franc Comtat - Velàzquez

2

Franc Comtat - Plaça

3

Franc Comtat - Felip II

5

[C]

56,300 D#

1,450

1,450 D#

11,730

11,730 D#

6,130

6,130 D#

1,600

-8,000 C#*D#

6,060

6,060 D#

3,190

3,190 D#

1,250

1,250 D#

25,500

25,500 D#
103,610

[D]

[E]

[F]

20,500
2,000

Franc Comtat - Osca

20,500 D#

6,000

12,000 C#*D#
C#*D#

5,000

5,000 D#

4,000

4,000 D#

7,800

7,800 D#
TOTAL AMIDAMENT

1

Text

Franc Comtat

m

TOTAL Fórmula

8,800

6

F981X013

TOTAL Fórmula

Gual recte per a vianants, de lloses de pedra granítica, serrada i flamejada, de 40x60x8 cm, formant rampa,
col·locades sobre base de formigó i agafades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l

4

12

TOTAL Fórmula

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

Num.

Vorada V5. Peça de vorada recta de transició, de pedra granítica, segons detall de plànols, serrada
mecànicament i flamejada, de 1000x20x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

[F]

TOTAL AMIDAMENT

54,560 C#*D#*E#*F#

14

[E]

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

8

4,070 C#*D#*E#*F#

10

[D]

1,000

7

24,200 C#*D#*E#*F#

4,070

[C]

1,000

9

3

6,000

Tipus V6-B

Num.

TOTAL Fórmula

51,200 C#*D#*E#*F#

Felip II

10

TOTAL Fórmula

Tipus V6-A

Tipus

[F]

[F]

2

Placeta Felip II - Dom Bosco

[E]

[E]

1

Deducció escossells cul de sac

51,120 C#*D#*E#*F#

13

Tipus

6

51,200

12

Text

Vorada tipus V2. Vorada recta de pedra granítica remuntable, escairada, amb aresta axafranada, segons detall
de plànol, serrada mecànicament i flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de
20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
[D]

[D]

14

Vorada tipus V6. Peça de vorada corba de transició de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i
flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

4

51,120

9

u

5

[C]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

63,910

2

8

Tipus

F962X002

Num.

TOTAL Fórmula

Franc Comtat - Felip II

F961X002

Text

TOTAL AMIDAMENT
9

5

10

Num.

Vorada tipus V3 / V4. Vorada corba de pedra granítica escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x20
cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

4

8

Pàg.:

39

Num.

7

AMIDAMENTS

38

TOTAL AMIDAMENT
6

13

49,300

Gual corb per a vianants, de lloses de pedra granítica, serrada i flamejada, de 50 cm d'amplària en el centre per
60 cm de fondària i 8 cm de gruix, i radi 8,5 m, col·locades sobre base de formigó i agafades amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

6,000

13,350

80,100 C#*D#

2

1,000

6,600

6,600 C#*D#

3

1,000

7,000

7,000 C#*D#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
13

F981X014
Num.

m

Text

15

[C]

[D]

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

[F]

23

F9E13204

Franc Comtat - Osca

10,800
TOTAL AMIDAMENT

F9715L11
Num.
1

m3

Text

Rigola blanca 30x30

2

Rigola canal zehn

3

Rigola zehn

F974V010

m

F991X003

U

[D]

[E]

[F]

1.409,150

0,300

0,200

F991X004

U

F991UA40

u

Franc Comtat sud

u

u

417,100

417,100 C#

442,770

442,770 C#

6

279,800

279,800 C#

84,549 D#*E#*F#

7

316,450

316,450 C#

207,500

207,500 C#

409,110

409,110 C#

5

TOTAL Fórmula

0,200

7,160 D#*E#*F#

0,300

0,200

0,574 D#*E#*F#

9

92,283

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb
morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
1.409,150

Formació d'escocell de 100x100 cm de dimensió exterior i 20 cm de fondària adossat a vorada (no inclosa) amb
3 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm, tipus 3, doble capa superior, rejuntades amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

Franc Comtat nord

Felip II

10

Dom Bosco

11

Deducció panot tàctil

12

Deducció escossells 100x160

-16,000

1,600

1,000

-25,600 C#*D#*E#

13

Deducció escossells 100x100

-25,000

1,000

1,000

-25,000 C#*D#*E#

14

Deducció escossells D 120

-14,000

1,130

-15,820 C#*D#

15

Deducció escossells D 160

-6,000

2,010

-12,060 C#*D#

24

F9E1X001

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de 10 mm de gruix, col.locat amb fonament i
anellat de formigó
12,000

25

F9E13104

F991UA80

u

m2

m2

Text

F991UA90

u

8,000

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, tipus
10, col·locat amb fonament i anellat de formigó
16,000

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, tipus 9,
col·locat amb fonament i anellat de formigó
EUR

3.636,270

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter
ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
37,230

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, amb relleu tàctil direccional o de tacs classe 1a, preu
superior, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Direccional cul de sac

1,000

8,000

8,000 C#*D#

2

Direccional Velazquez

2,000

7,900

15,800 C#*D#

4,000

7,100

28,400 C#*D#

4,000

7,200

28,800 C#*D#

4,000

2,340

9,360 C#*D#

Direccional Sant Mateu

5
6

Direccional Ora

8

Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 160x100x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb
fonament i anellat de formigó

AMIDAMENT DIRECTE
22

4,000

-226,550 C#

1

4

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de 10 mm de gruix, col·locat amb fonament i
anellat de formigó

19,440 C#

-226,550

AMIDAMENT DIRECTE

Num.

16,000

19,440

TOTAL AMIDAMENT

25,000

Formació d'escocell de 100x160 cm de dimensió exterior i 20 cm de fondària adosat a vorada (no inclosa), amb
3,5 peces de morter de ciment de 100x20x8 cm rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, i col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I

AMIDAMENT DIRECTE
21

TOTAL Fórmula

838,930 C#

0,300

AMIDAMENT DIRECTE
F991UX01

[F]

516,200 C#

7

20

[E]

838,930

3

F991UA50

[D]

3

9,560

AMIDAMENT DIRECTE
19

[C]

494,000 C#

119,340

AMIDAMENT DIRECTE
18

Tipus

516,200

8

AMIDAMENT DIRECTE
17

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclosa part proporcional d'anivellació de tapes de
servei de qualsevol tipus

494,000

Tipus

AMIDAMENT DIRECTE
16

7,000

2

4

TOTAL AMIDAMENT
15

10,800

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
[C]

Text

16

10,800 D#
1

14

m2

TOTAL Fórmula
Num.

1

Pàg.:

93,700

Gual recte per a vehicles de lloses de pedra granítica, serrada i flamejada, de 60x40x15 cm formant rampa,
col·locades sobre base de formigó i agafades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a obra amb formigonera de 165 l
Tipus

AMIDAMENTS

9

1,000

4,410

4,410 C#*D#

4,000

7,050

28,200 C#*D#

1,000

2,520

2,520 C#*D#

1,000

3,000

3,000 C#*D#

1,000

2,770

2,770 C#*D#

11

1,000

7,460

7,460 C#*D#

12

1,000

6,950

6,950 C#*D#

13

1,000

3,550

3,550 C#*D#

10

14

Direccional Sardenya

2,000

2,650

5,300 C#*D#

15

1,000

0,920

0,920 C#*D#

16

1,000

5,570

5,570 C#*D#

2,000

1,470

2,940 C#*D#

17

Direccional Felip II

Direccional Osca

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

18
19
20

5,900 C#*D#

Direccional Dom Bosco

1,000

2,410

2,410 C#*D#

Direccional Gandia

1,000

5,060

5,060 C#*D#

1,000

3,400

3,400 C#*D#

1

0,400

0,400 C#

15,080 C#*D#

2

1,430

1,430 C#

3

1,910

1,910 C#

Tacs Orà

2,000

Tacs Felip II

7,540

2,000

3,600

7,200 C#*D#

2,000

2,760

5,520 C#*D#

25

1,000

4,000

4,000 C#*D#

26

1,000

2,400

2,400 C#*D#

1,000

2,870

2,870 C#*D#

1,000

8,760

8,760 C#*D#

1,000

1,440

1,440 C#*D#

1,000

1,910

1,910 C#*D#

27

Tacs Gandia

28
29

Direccional placeta ascensor

30

TOTAL AMIDAMENT
26

F9F5X008

Num.

m2

Text

1

Grades

2

Deducció escossells

F9F5X009

[C]

[D]

[E]

[F]

258,280

Num.

m2

Text

Num.

-4,000

31

1,200

[C]

[D]

[E]

32

Grades

10,130

10,130 C#

2

Plaça - Orà

67,740

67,740 C#

3

Placeta

47,340

47,340 C#

F9F5X010

m2

29

F9F5X011

Num.
1

m2

Text

33

Replans escales plaça

2
3

Replans escales placeta

[D]

[E]

30

F9F5X012

m2

[F]

[D]

[E]

[F]

46,940 C#

22,770

22,770 C#

F9F5X014

m2

Text

69,710

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Plaça, tram Orà

267,660

267,660 C#

2

Plaça, tram Felip II

291,260

291,260 C#

3

Deducció escossells 100x100

-8,000

1,000

1,000

-8,000 C#*D#*E#

4

Deducció escossells 160x100

-6,000

1,600

1,000

-9,600 C#*D#*E#

5

Deducció escossells D 120

-1,000

1,130

F9F5X015

-1,130 C#*D#

m2

Text

540,190

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional,
tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de
formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
Tipus

Plaça

[C]

[D]

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3,260

6,520 C#*D#

2

3,500

3,500 D#

3

2,000

2,000 D#

3,380

3,380 D#

4

Placeta

TOTAL AMIDAMENT
34

TOTAL Fórmula

F9F5X016

m2

15,400

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil de tacs, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

TOTAL Fórmula

12,150

12,150 C#

4,800

4,800 C#

4,480

4,480 C#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

33,310

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
[C]

Tipus

46,940

1

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional,
tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de
formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

Tipus

Text

TOTAL Fórmula

3,740

TOTAL AMIDAMENT

125,210

AMIDAMENT DIRECTE

[F]

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

TOTAL Fórmula

1

[E]

1

Num.

28

[D]

2

Num.

252,520

TOTAL AMIDAMENT

m2

TOTAL Fórmula

-5,760 C#*D#*E#

[F]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm de gruix, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
Tipus

Tipus

Escales plaça

F9F5X013

Num.

258,280 C#
1,200

Text

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm de gruix, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec
Tipus

18

compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

229,900

TOTAL AMIDAMENT
27

Pàg.:

2,950

23
24

AMIDAMENTS

2,000

21
22

17

AMIDAMENT DIRECTE
35

21,430

F9F1X005

Num.

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm de gruix, relleu tàctil direccional, tipus
''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó,
EUR

1

m2

Text

Rampa diagonal

3,000

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, tipus ''Terana Six'' de
Breinco, color ''mediterrani'', sobre llit d'ull de perdiu de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat
Tipus

[C]

156,880

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

156,880 C#
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS
2

Pàg.:
212,220

212,220 C#

3

Plaça inferior

104,140

104,140 C#

4

91,690

91,690 C#

5

126,680

126,680 C#

6

46,800

46,800 C#

7

5,270

5,270 C#

8

2,360

2,360 C#

9

Deducció escossells D 120

-1,000

1,130

-1,130 C#*D#

10

Deducció escossells D 160

-1,000

2,010

-2,010 C#*D#

11

Deducció paviment tàctil

-1,000

41,330

-41,330 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

36

F9F1X004

m2

F9F1X006

Num.
1

m2

Text

Num.
1

41

Direccional

[D]

[E]

12,000

0,160

F9F15202

m2

42

F9F5X017
Num.
1

m2

Text

Tipus

[C]

Placeta

5,772 D#*E#

0,300

6,123 D#*E#

[F]

TOTAL AMIDAMENT
43

E4F2X001

m3

TOTAL Fórmula
Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

0,300

0,150

1,120

0,252 C#*D#*E#*F#

8,000

0,300

0,150

1,120

0,403 C#*D#*E#*F#

0,300

4,000

3

Mur Franc Comtat

1,000

4

1,920

1,920 C#

5

5,270

5,270 C#

6

2,370

2,370 C#
4,670

1

Deducció direccional

44

F9F1X010

27,350

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, color ''mediterrani'', tipus
''Terana six'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

163,650 C#

-5,700

-5,700 C#

45

F9V2X001

Num.
1

F9F1X008

m2

AMIDAMENT DIRECTE
F9F1X009

m2

Paviment de llosa calada de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 12 cm de gruix, tipus ''llosa illa'' de
Breinco, sobre llit de sorra i terra vegetal amb rebliment de junts amb terra vegetal i compactació del paviment
acabat

m

Text

157,950

Tipus

Escales cul de sac

46

F9V2X003

m

Num.
1

Text

Escales Plaça - Orà

2
3

EUR

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

1,780

7,120 C#*D#

9,000

2,000

18,000 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

5,700

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, amb acabat superior
blanc reflectant, tipus ''Reolux'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

23,950

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de mides 40 cm de llargària i 36x15 cm de
petja i contrapetja, de color gris o ''ceniza'', col·locat sobre base de formigó, agafat amb morter 1:2:10 elaborat a
obra, tipus ''P-51'' de Breinco

2

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb relleu tàctil
direccional o de tacs, color ''mediterrani'', tipus ''Terana six'' de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de
maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

1,855

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

163,650

TOTAL AMIDAMENT

M2

Escales plataformes rampa

TOTAL Fórmula

1,200 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT

9,340 C#*D#

[F]

16,395

Mur i esglaons de maó massís de formigó, de 290x150x50 mm, cares vistes i de categoria I, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2), elaborat a l'obra i amb una resistència a
compressió de 6 N/mm2

Graons Franc Comtat

2

TOTAL Fórmula

0,300

Graons Felip II

[E]

[F]

20,410

2

[D]

[E]

19,240

2,810 C#

[C]

[D]

3

2,810

Tipus

17,000

4,500 D#*E#

3

Text

1,920

0,300

1

m2

1,920 C#*D#

15,000

4,240 C#

F9F1X003

TOTAL Fórmula

2

4,240

2,000

[F]

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 30x60 cm i 12 cm de gruix, tipus ´´Cuneta C-15´´de
Ica, o similar, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

2

Botonera

[E]

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x10 cm i 8 cm de gruix, tipus ''Betulo'' de ICA,
col·locats amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment

1,400 C#

Num.

40

[D]

20

87,170

TOTAL AMIDAMENT

39

Cruïlla Felip II - Orà

[C]

AMIDAMENT DIRECTE

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional
o de tacs, tipus ''Terana Six'' de Breinco, color ''mediterrani'', sobre llit d'ull de perdiu de 3 cm de gruix, amb
rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat
[C]

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, tipus ''Terana six'' de
Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i
rejuntat amb sorra fina i cp, en sec

Tipus

Text

Pàg.:

1,400

7

38

AMIDAMENTS

701,570

AMIDAMENT DIRECTE
37

19

TOTAL Fórmula

25,120

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de mides 40 cm de llargària i 36x15 cm de
petja i contrapetja, de color ''mediterrani'', col·locat sobre base de formigó, agafat amb morter 1:2:10 elaborat a
obra, tipus ''P-51'' de Breinco
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

13,000

1,200

15,600 C#*D#

32,000

2,800

89,600 C#*D#

4,000

1,600

6,400 C#*D#

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

4

3,000

5

3,200

9,600 C#*D#

3,000

1,600

4,800 C#*D#

6

Escales Plaça - Felip II

34,000

1,600

54,400 C#*D#

7

Escales placeta

19,000

2,800

53,200 C#*D#

8

9,000

3,600

32,400 C#*D#

9

23,000

2,800

64,400 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

47

F9V2X002

Num.
1

m

Text

Tipus

Escales cantonada Sant Mateu
Escales cantonada Osca

[C]

[D]

[E]

F9Q2X001

Num.
1

m2

Text

Rampa diagonal

2
3
4

[F]

20,000

1,200

24,000 C#*D#

1,200

19,200 C#*D#

16,000

1,200

19,200 C#*D#

[C]

[D]

[E]

[F]

FRB5X001
Num.

m

Text

52

Increment per irregularitats (35%)

[C]

[D]

3.846,260

2,500

384,626

0,350

18,590 C#

10,460

10,460 C#

F9H11AE2

t

1,000

53

F9H11J32
Num.
1

54

t

Text

Tipus

m2

Text

[E]

[F]

1

43,000

1,200

2,000

103,200 C#*D#*E#

2

6,000

1,980

2,000

23,760 C#*D#*E#

3

12,000

2,300

27,600 C#*D#

4

12,000

2,100

25,200 C#*D#

5

4,000

1,330

5,320 C#*D#

519,245

30,000

[C]

[D]

167,000

2,500

[E]

[F]

0,080

Tipus

Num.

m2

Text

1

Capa de rodadura
Capa intermitja de recrescuda i regulari

[C]

[D]

[E]

[F]

50

FR9FX001

Num.
1

Text

Sorrals

m

167,000

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR0, amb dotació 1 kg/m2
[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

[D]

[E]

56

F9G2X001

Num.

185,080

[F]

3.846,260

3.846,260 C#

200,000

200,000 C#

7,870

7,870 C#*D#*E#*F#

10,300

10,300 C#*D#*E#*F#

3

1,400

1,400 C#*D#*E#*F#

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+E de consistència fluida, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i
acabat ratllat manual afegint 4 kg/m2 de pigment inorgànic per a formigó de color groc-ocre.
Tipus

Plaça (zona font)

2

deducció escocells

F9G1X001

Num.

2

EUR

Text

1

1

19,570

m3

4.046,260

[C]

[D]

[E]

[F]

0,120

6,132 C#*D#*E#*F#

1,000

0,120

-0,240 C#*D#*E#*F#

51,100
-2,000

1,000

TOTAL AMIDAMENT
57

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x6 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb un dels cantells axafranat, amb
tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat al terreny amb acer corrugat,
amb excavació de rasa amb mitjans mecànics, o cargolat a base de formigó, segons detalls.
Tipus

TOTAL Fórmula

167,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

33,400 C#*D#*E#*F#
33,400

167,000

Tipus

2

TOTAL Fórmula

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1 kg/m2

Eixamplament calçada Franc Comtat

F9J13J40

384,626 C#*D#*F#
134,619 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT
55

TOTAL Fórmula

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Eixamplament calçada Franc Comtat (s

F9J12X40

1

45,110

[D]

0,040

TOTAL AMIDAMENT

Num.

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

[C]

[F]

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin BC50/70 D (D-20), amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa i granulat calcari, per a capa de recrescuda i regularització sobre paviment
asfàltic existent, estesa i compactada.

18,060 C#
1,000

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

Tauló de fusta tropical de 20x14 cm i fins a 2,5 m de llargària, formant graons d'escala i replans, col·locat sobre
base de formigó, amb cargols segons detall de plànols, acabat amb imprimació
Tipus

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

18,590

-2,000

Text

22

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B50/70 D (D-8), amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada

1
2

62,400

18,060
Deducció escossells 100x100

t

TOTAL Fórmula

16,000

TOTAL AMIDAMENT
49

Num.

Subministrament i col·locació de paviment de fusta de pi tractat a l'autoclau, amb classe de risc IV, format per
rastrells de 4,5x4,5 cm a una distància de 45 cm entre eixos i amb un paviment d'acabat de taulons de 9,5x 4,5
cm
Tipus

F9H11151

Pàg.:

330,400

TOTAL AMIDAMENT
48

AMIDAMENTS
51

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció rectangular, de mides 120 cm de llargària i 35x15 cm de
petja i contrapetja, amb aresta vista bisellada, tipus ''Supersteep'' de Breinco, color gris o ''ceniza'', col·locat
sobre base de formigó, agafat amb morter 1:2:10 elaborat a obra,

2
3

21

Text

Placeta

m3

TOTAL Fórmula

5,892

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+E de consistència fluida, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i
acabat ratllat manual.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

35,210

0,120

4,225 C#*D#*E#*F#

28,890

0,120

3,467 C#*D#*E#*F#
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS
3

Pàg.:

Plaça ascensor

191,900

0,120

E9G11BB1
Num.

m2

Text

AMIDAMENTS

23,028 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

58

23

Num.

30,720

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Cul de sac

5,700

5,700 C#

2

Escales Franc Comtat

7,200

7,200 C#

3

2,610

2,610 C#

4

0,920

0,920 C#

[C]

[D]

[E]

1

25,000

1,040

0,920

23,920 C#*D#*E#

2

16,000

1,460

0,920

21,491 C#*D#*E#

3

14,000

1,130

15,820 C#*D#

4

6,000

2,010

12,060 C#*D#

59

F9GZX001
Num.

m

Text

Placeta (Felip II - Dom Bosco)

2

Placeta ascensor

63

F9F5X001

16,430

1

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000

1,200

9,600 C#*D#*E#*F#

64

6,530 C#*D#*E#*F#
7,540 C#*D#*E#*F#

4

8,810

8,810 C#*D#*E#*F#

1

5

12,750

12,750 C#*D#*E#*F#

2

4,000

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

6,810

6,810 C#*D#*E#*F#

7,520

7,520 C#*D#*E#*F#

6,000
Zona font (adjacent a parc infantil)

8

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

396,140

Num.

m2

Text

[F]

0,100

65

TOTAL Fórmula

[D]

[E]

9,560

0,300

[F]

TOTAL Fórmula

2,868 D#*E#

Text

2,868

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus ''zehn'' de Breinco,
color ''mediterrani'', col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Tipus

[C]

[D]

[E]

Plaça inferior

46,360

0,300

13,908 D#*E#

Rampa

18,330

0,300

5,499 D#*E#

F96AUA40

m

[F]

Text

TOTAL Fórmula

19,407

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i d'alçada variable amb una mitjana de 260 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I
Tipus

[C]

Tipus

1

Plaça inferior

2

Rampa

3

39,614 C#*F#

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

21,920

21,920 D#

3,530

3,530 D#

2,880

2,880 D#
TOTAL AMIDAMENT

39,614

Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia ´´LAFARGE´´ o
equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a central, acabat color ocre, amb una resistència a flexotracció de
2 N/mm², una resistència a compresió de 15 N/mm² i una capacitat drenant de 500 l/(m²·min), amb un 20% de
forats i resistencia al lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633, relliscositat classe 3 segons CTE, de 12 cm de
gruix, armat amb malla de poliestiré termosoldada de 4x4 cm, acabat reglejat, sobre base de grava de 8 cm de
gruix. Inclós encofrat per a formació de forat pel tronc de l'arbre de D35 cm.

Num.
1

m

Text

Parterres Sant Mateu

2

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

13,000

13,000 D#

11,500

11,500 D#

3,700

3,700 D#

[E]

1

12,000

1,000

1,000

12,000 C#*D#*E#

4

3,200

3,200 D#

2

4,000

1,200

1,200

5,760 C#*D#*E#

5

13,270

13,270 D#

3

8,000

1,600

1,000

12,800 C#*D#*E#

6

Placeta

4

2,000

1,130

2,260 C#*D#

7

Plaça

5

1,000

2,010

2,010 C#*D#

m2

TOTAL Fórmula

F96AUA10

[D]

F9GX002

[F]

66

28,330

[C]

TOTAL AMIDAMENT
62

m2

83,560

TOTAL AMIDAMENT
F9GX001

[C]

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM

1

61

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Num.

m3

Peça de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix, tipus ''zehn'' de Breinco, color
''mediterrani'', col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Plaça - Orà

F9F5X002

7,540

F9A1201L

Text

TOTAL Fórmula

73,291

TOTAL AMIDAMENT

6,530

6

60

m2

TOTAL Fórmula

3

7

[F]

24

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 4 cm de fondària, amb mitjans mecànics
Tipus

1

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL AMIDAMENT

Text

Pàg.:

34,830

Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó HM-D-275/F/8 Hydromedia ´´LAFARGE´´ o
equivalent, de baix contingut en fins, fabricat a central, acabat color gris, amb una resistència a flexotracció de 2
N/mm², una resistència a compresió de 15 N/mm² i una capacitat drenant de 500 l/(m²·min), amb un 20% de
forats i resistencia al lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633, relliscositat classe 3 segons CTE, de 12 cm de
gruix, armat amb malla de poliestiré termosoldada de 4x4 cm, acabat reglejat, sobre base de grava de 8 cm de
gruix. Inclós encofrat per a formació de forat pel tronc de l'arbre de D35 cm.
EUR

3

Rampa diagonal

4,340

4,340 D#

17,480

17,480 D#

8

11,950

11,950 D#

9

7,520

7,520 D#

10

7,850

7,850 D#

11

10,320

10,320 D#
TOTAL AMIDAMENT

104,130

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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AMIDAMENTS
67

F96AX001

Num.

m

Text

Pàg.:

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

TOTAL Fórmula

Barana 1

17,190

17,190 D#

2

Barana 2

8,980

8,980 D#

3

Barana 3

4,540

4,540 D#

4

Barana 6

16,230

16,230 D#

5

Barana 7

16,190

16,190 D#

6

Barana 8

10,420

10,420 D#

7

Barana 10

10,680

10,680 D#

8

Barana 11

7,500

7,500 D#

9

Barana 12

3,820

3,820 D#

5,810

5,810 D#

Barana 13

13,820

13,820 D#

14,020

14,020 D#

1

12

Pàg.:

Text

Tipus

Sorral

2

1

11

[C]

[D]

[E]

[F]

67,280

0,300

20,184 C#*D#*E#*F#

58,460

0,300

17,538 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Títol
Capítol

1

01
01
05

F2194XB5
Num.

37,722

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
XARXA DE CLAVEGUERAM

m2

Text

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

Connexions desguassos Franc Comtat

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

6,500

0,500

3,250 D#*E#

13

Barana 14

25,350

25,350 D#

6,500

0,500

3,250 D#*E#

14

Barana 16

3,070

3,070 D#

3

3,800

0,500

1,900 D#*E#

15

Barana 17

6,000

6,000 D#

4

1,400

0,500

0,700 D#*E#

16

Barana 18

18,090

18,090 D#

5

1,620

0,500

0,810 D#*E#

13,680 D#

6

2,830

0,500

1,415 D#*E#

13,680

18

Barana 19

18,170

18,170 D#

7

9,110

0,500

4,555 D#*E#

19

Barana 30

10,730

10,730 D#

8

1,450

0,500

0,725 D#*E#

11,880 D#

9

4,370

0,500

2,185 D#*E#

17,100

17,100 D#

10

1,680

0,500

0,840 D#*E#

17,150

17,150 D#

11

1,210

0,500

0,605 D#*E#

5,740

5,740 D#

12

2,760

0,500

1,380 D#*E#

17,830

17,830 D#

13

7,100

0,500

3,550 D#*E#

17,050 D#

14

5,910

0,500

2,955 D#*E#

20
21

Barana 31

11,880

Barana 32

22
23
24

Barana 37

25

17,050

26

14,220

14,220 D#

15

3,880

0,500

1,940 D#*E#

27

2,730

2,730 D#

16

3,590

0,500

1,795 D#*E#

6,700 D#

17

2,560

0,500

1,280 D#*E#

18

3,120

0,500

1,560 D#*E#

19

8,000

0,500

4,000 D#*E#

28

Barana 39

6,700
TOTAL AMIDAMENT

F96AX002
Num.

m

Text

334,690

20

Contrapetja de perfil de xapa d'acer corten amb un plec, de 210 mm de desenvolupament i de 3 mm de gruix,
inclosos elements d'ancoratge
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

8,090

0,500

4,045 D#*E#

21

6,240

0,500

3,120 D#*E#

22

1,630

0,500

0,815 D#*E#

23

Connexions desguassos Felip II

8,600

0,500

4,300 D#*E#

42,680

42,680 D#

24

14,170

0,500

7,085 D#*E#

2

43,800

43,800 D#

25

15,480

0,500

7,740 D#*E#

3

44,920

44,920 D#

26

1,230

0,500

0,615 D#*E#

4

46,050

46,050 D#

27

10,320

0,500

5,160 D#*E#

5

47,170

47,170 D#

6

48,290

48,290 D#

1

7

Grades

Escales

3,000

2,700
TOTAL AMIDAMENT

FR3PX001

m3

TOTAL AMIDAMENT

8,100 C#*D#

2

281,010

F2224123
Num.

Sorra de riu rentada, de Santa Coloma de Farners, de granulometria 0,1 a 0,3 mm, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals.
EUR

1

m3

Text

Desviament de claveguera

26

TOTAL Fórmula

2

17

69

AMIDAMENTS

Vora de paviment i remat de mur, amb perfil L d'acer corten, format per dues platines de 80 i 90 mm
respectivament i 9 mm de gruix, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge collats a mur, amb segellat del junt
inferior

10

68

25

71,575

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

35,600

1,000

1,600

TOTAL Fórmula

56,960 D#*E#*F#
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS
2

Connexions desguassos Franc Comtat

Pàg.:

AMIDAMENTS

6,500

0,500

0,750

2,438 D#*E#*F#

3

6,500

0,500

0,750

2,438 D#*E#*F#

4

3,800

0,500

0,750

1,425 D#*E#*F#

1

Desviament de claveguera

0,525 D#*E#*F#

2

Connexions desguassos Franc Comtat

5

1,400

0,500

0,750

Num.

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

35,600

1,000

6,500

0,500

3,250 D#*E#

6,500

0,500

3,250 D#*E#

35,600 D#*E#

6

1,620

0,500

0,750

0,608 D#*E#*F#

7

2,830

0,500

0,750

1,061 D#*E#*F#

4

3,800

0,500

1,900 D#*E#

3,416 D#*E#*F#

5

1,400

0,500

0,700 D#*E#

9,110

0,500

0,750

9

1,450

0,500

0,750

0,544 D#*E#*F#

6

1,620

0,500

0,810 D#*E#

10

4,370

0,500

0,750

1,639 D#*E#*F#

7

2,830

0,500

1,415 D#*E#

0,630 D#*E#*F#

8

9,110

0,500

4,555 D#*E#

0,454 D#*E#*F#

9

1,450

0,500

0,725 D#*E#

1,035 D#*E#*F#

10

4,370

0,500

2,185 D#*E#

2,663 D#*E#*F#

11

1,680

0,500

0,840 D#*E#

2,216 D#*E#*F#

12

1,210

0,500

0,605 D#*E#

1,455 D#*E#*F#

13

2,760

0,500

1,380 D#*E#

11

1,680

12

1,210

13

2,760

14

7,100

15

5,910

16

3,880

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,750
0,750
0,750
0,750
0,750
0,750

17

3,590

0,500

0,750

1,346 D#*E#*F#

14

7,100

0,500

3,550 D#*E#

18

2,560

0,500

0,750

0,960 D#*E#*F#

15

5,910

0,500

2,955 D#*E#

1,170 D#*E#*F#

16

3,880

0,500

1,940 D#*E#

3,000 D#*E#*F#

17

3,590

0,500

1,795 D#*E#

3,034 D#*E#*F#

18

2,560

0,500

1,280 D#*E#

2,340 D#*E#*F#

19

3,120

0,500

1,560 D#*E#

0,611 D#*E#*F#

20

19

3,120

20
21

8,000
Connexions desguassos Felip II

22

8,090
6,240

23

1,630

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,750
0,750
0,750
0,750
0,750

8,000

0,500

4,000 D#*E#

8,090

0,500

4,045 D#*E#

22

6,240

0,500

3,120 D#*E#

5,805 D#*E#*F#

23

1,630

0,500

0,815 D#*E#

0,461 D#*E#*F#

24

8,600

0,500

4,300 D#*E#

3,870 D#*E#*F#

25

14,170

0,500

7,085 D#*E#

0,240 D#*E#*F#

26

15,480

0,500

7,740 D#*E#

3,450 D#*E#*F#

27

1,230

0,500

0,615 D#*E#

0,150 D#*E#*F#

28

24

8,600

0,500

0,750

3,225 D#*E#*F#

21

25

14,170

0,500

0,750

5,314 D#*E#*F#

26

15,480

0,500

0,750

27

1,230

28
29

10,320
Connexions desguassos Plaça

30

0,640
9,200

31

0,400

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,750
0,750
0,750
0,750
0,750

10,320

0,500

5,160 D#*E#

0,640

0,500

0,320 D#*E#

30

9,200

0,500

4,600 D#*E#

6,075 D#*E#*F#

31

0,400

0,500

0,200 D#*E#

3,045 D#*E#*F#

32

6,950

0,500

3,475 D#*E#

0,604 D#*E#*F#

33

1,590

0,500

0,795 D#*E#

16,200

0,500

8,100 D#*E#

32

6,950

0,500

0,750

2,606 D#*E#*F#

29

33

1,590

0,500

0,750

0,596 D#*E#*F#

34

16,200

0,500

0,750

35

8,120

36

1,610

0,500
0,500

0,750
0,750

Connexions desguassos Felip II

Connexions desguassos Plaça

37

2,020

0,500

0,750

0,758 D#*E#*F#

34

38

4,000

0,500

0,750

1,500 D#*E#*F#

35

8,120

0,500

4,060 D#*E#

1,069 D#*E#*F#

36

1,610

0,500

0,805 D#*E#

0,630 D#*E#*F#

37

2,020

0,500

1,010 D#*E#

39

2,850

40

1,680

0,500
0,500

0,750
0,750

41

1,500

0,500

0,750

0,563 D#*E#*F#

38

4,000

0,500

2,000 D#*E#

42

2,290

0,500

0,750

0,859 D#*E#*F#

39

2,850

0,500

1,425 D#*E#

1,166 D#*E#*F#

40

1,680

0,500

0,840 D#*E#

1,721 D#*E#*F#

41

1,500

0,500

0,750 D#*E#

2,145 D#*E#*F#

42

2,290

0,500

1,145 D#*E#

43

3,110

0,500

1,555 D#*E#

44

4,590

0,500

2,295 D#*E#

45

5,720

0,500

2,860 D#*E#

43

3,110

44

4,590

45

5,720

0,500
0,500
0,500
TOTAL AMIDAMENT

F227A00F

m2

0,750
0,750
0,750

137,820

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària, amb compactació del 95% PM

EUR

28

TOTAL Fórmula

3

8

3

27

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

F228X001

Num.

m3

Text

Tipus

[C]

[D]

35,590

143,410

[E]

1,000

[F]

0,570

TOTAL AMIDAMENT
F228A60F
Num.

m3

Text

TOTAL Fórmula

20,286 D#*E#*F#
20,286

[E]

[F]

35,590

1,000

0,850

30,252 D#*E#*F#

6,500

0,500

0,300

0,975 D#*E#*F#

3

6,500

0,500

0,300

0,975 D#*E#*F#

4

3,800

0,500

0,300

0,570 D#*E#*F#

5

1,400

0,500

0,300

0,210 D#*E#*F#

6

1,620

0,500

0,300

0,243 D#*E#*F#

7

2,830

0,500

0,300

0,425 D#*E#*F#

8

9,110

0,500

0,300

1,367 D#*E#*F#

9

1,450

0,500

0,300

0,218 D#*E#*F#

10

4,370

0,500

0,300

0,656 D#*E#*F#

11

1,680

0,500

0,300

0,252 D#*E#*F#

12

1,210

0,500

0,300

0,182 D#*E#*F#

13

2,760

0,500

0,300

0,414 D#*E#*F#

14

7,100

0,500

0,300

1,065 D#*E#*F#

15

5,910

0,500

0,300

0,887 D#*E#*F#

16

3,880

0,500

0,300

0,582 D#*E#*F#

17

3,590

0,500

0,300

0,539 D#*E#*F#

18

2,560

0,500

0,300

0,384 D#*E#*F#

19

3,120

0,500

0,300

0,468 D#*E#*F#

20

8,000

0,500

0,300

1,200 D#*E#*F#

8,090

0,500

0,300

1,214 D#*E#*F#

22

6,240

0,500

0,300

0,936 D#*E#*F#

23

1,630

0,500

0,300

0,245 D#*E#*F#

24

8,600

0,500

0,300

1,290 D#*E#*F#

25

14,170

0,500

0,300

2,126 D#*E#*F#

26

15,480

0,500

0,300

2,322 D#*E#*F#

27

1,230

0,500

0,300

0,185 D#*E#*F#

28

10,320

0,500

0,300

1,548 D#*E#*F#

Claveguera D 50

2

Connexions desguassos Franc Comtat

21

29

Connexions desguassos Felip II

Connexions desguassos Plaça

Pàg.:

36

1,610

0,500

0,300

0,242 D#*E#*F#

37

2,020

0,500

0,300

0,303 D#*E#*F#

38

4,000

0,500

0,300

0,600 D#*E#*F#

39

2,850

0,500

0,300

0,428 D#*E#*F#

40

1,680

0,500

0,300

0,252 D#*E#*F#

41

1,500

0,500

0,300

0,225 D#*E#*F#

42

2,290

0,500

0,300

0,344 D#*E#*F#

43

3,110

0,500

0,300

0,467 D#*E#*F#

44

4,590

0,500

0,300

0,689 D#*E#*F#

45

5,720

0,500

0,300

0,858 D#*E#*F#

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 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
[D]

1

AMIDAMENTS

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sauló net, formant un llit de base de 10
cm de gruix i posteriorment rebliment fins a 10 cm per sobre de la generatriu del tub, en tongades de gruix fins a
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM, inclosa l'aportació del sauló

1

5

29

Tipus

[C]

TOTAL Fórmula

0,640

0,500

0,300

0,096 D#*E#*F#

30

9,200

0,500

0,300

1,380 D#*E#*F#

31

0,400

0,500

0,300

0,060 D#*E#*F#

32

6,950

0,500

0,300

1,043 D#*E#*F#

33

1,590

0,500

0,300

0,239 D#*E#*F#

34

16,200

0,500

0,300

2,430 D#*E#*F#

35

8,120

0,500

0,300

1,218 D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

F9365H11
Num.
1

m3

Text

62,604

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, amb acabat reglejat
Tipus

[C]

Connexions desguassos Franc Comtat

[D]

[E]

[F]

6,500

0,500

0,100

0,325 D#*E#*F#

6,500

0,500

0,100

0,325 D#*E#*F#

3

3,800

0,500

0,100

0,190 D#*E#*F#

4

1,400

0,500

0,100

0,070 D#*E#*F#

5

1,620

0,500

0,100

0,081 D#*E#*F#

6

2,830

0,500

0,100

0,142 D#*E#*F#

7

9,110

0,500

0,100

0,456 D#*E#*F#

8

1,450

0,500

0,100

0,073 D#*E#*F#

9

4,370

0,500

0,100

0,219 D#*E#*F#

10

1,680

0,500

0,100

0,084 D#*E#*F#

11

1,210

0,500

0,100

0,061 D#*E#*F#

12

2,760

0,500

0,100

0,138 D#*E#*F#

13

7,100

0,500

0,100

0,355 D#*E#*F#

14

5,910

0,500

0,100

0,296 D#*E#*F#

15

3,880

0,500

0,100

0,194 D#*E#*F#

16

3,590

0,500

0,100

0,180 D#*E#*F#

17

2,560

0,500

0,100

0,128 D#*E#*F#

18

3,120

0,500

0,100

0,156 D#*E#*F#

19

8,000

0,500

0,100

0,400 D#*E#*F#

8,090

0,500

0,100

0,405 D#*E#*F#

21

6,240

0,500

0,100

0,312 D#*E#*F#

22

1,630

0,500

0,100

0,082 D#*E#*F#

23

8,600

0,500

0,100

0,430 D#*E#*F#

24

14,170

0,500

0,100

0,709 D#*E#*F#

25

15,480

0,500

0,100

0,774 D#*E#*F#

26

1,230

0,500

0,100

0,062 D#*E#*F#

27

10,320

0,500

0,100

0,516 D#*E#*F#

Connexions desguassos Felip II

TOTAL AMIDAMENT
7

FD5JX002
Num.

EUR

TOTAL Fórmula

2

20

Text

u

30

7,163

Caixa per a embornal de 70x25x75 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó, HM-20/P/20/I, o d'obra de
fàbrica, (per a reixa 'Delta' 80 FDB), sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, amb dispositiu sifònic
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS
1
2

Pàg.:

Franc Comtat

22,000

Felip II

7,000
TOTAL AMIDAMENT

8

FD70P025

Num.
1

m

Text

Connexions desguassos Franc Comtat

31

AMIDAMENTS

22,000 C#

40

1,500

1,500 D#

7,000 C#

41

2,290

2,290 D#

42

3,110

3,110 D#

43

4,590

4,590 D#

44

5,720

5,720 D#

45

8,220

8,220 D#

29,000

Claveguera per a escomeses i/o embornals de polietilè D 250/216, de doble capa, corrugada exterior i llisa
interior, incloses parts proporcionals de soldadura o maneguet amb junta elàstica cada 6 m i peça especial de
connexió a claveguera general, sobre solera de formigó de 10 cm de gruix i posterior reblert en formigó fins a 10
cm sobre la generatriu superior, inclosa col.locació superior de malla senyalitzadora, model ample 20 cm.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
9

FD7J0025

6,500

6,500 D#

2

6,500

6,500 D#

3

3,800

3,800 D#

Num.

4

1,400

1,400 D#

1

5

1,620

1,620 D#

6

2,830

2,830 D#

7

9,110

9,110 D#

8

1,450

1,450 D#

9

4,370

4,370 D#

10

1,680

1,680 D#

11

1,210

1,210 D#

12

2,760

2,760 D#

13

7,100

7,100 D#

14

5,910

5,910 D#

15

3,880

3,880 D#

16

3,590

3,590 D#

17

2,560

2,560 D#

18

3,120

3,120 D#

19

10

Num.
1

11

12

6,240

6,240 D#

1

22

1,630

1,630 D#
8,600 D#
14,170 D#

25

15,480

15,480 D#

26

1,230

1,230 D#

10,320

10,320 D#

0,640

0,640 D#

29

9,200

9,200 D#

30

0,400

0,400 D#

31

6,950

6,950 D#

32

1,590

1,590 D#

33

16,200

16,200 D#

34

8,120

8,120 D#

35

1,610

1,610 D#

36

2,020

2,020 D#

37

4,000

4,000 D#

38

2,850

2,850 D#

39

1,680

1,680 D#

27
28

Connexions desguassos Plaça

m

Text

[D]

[E]

[F]

35,600

Tipus

u

m

Text

35,600 D#

[C]

[D]

[E]

35,600

[F]

40,000

FDDZX002

40,000

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2 m

[C]

[D]

3,000

1,200

[E]

FDDZ3179

u

FDDZS005

u

EUR

FD5JX001

u

3,600

3,000

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter mixt
1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
3,000

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
AMIDAMENT DIRECTE

16

TOTAL Fórmula

Con de reducció per a pou de registre, de D 100 a D 60, de formigó prefabricat, amb encast superior per a marc
de tapa de fosa de diàmetre interior de 60 cm, encast inferior encadellat i col.locat amb morter mixt 1:0.5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE
15

[F]

3,600 C#*D#

AMIDAMENT DIRECTE
14

3,000

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Tipus

u

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
13

TOTAL Fórmula

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre, envoltat de grava i feltre
geotèxtil

Base de mur verd

FDD1A099

21

8,600

[C]

AMIDAMENT DIRECTE

Num.

14,170

Tipus

Desviament de claveguera

FDB17660

8,000 D#

24

Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs. Assentat i recobert
amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.

TOTAL AMIDAMENT

8,090 D#

23

Text

ED5A5E00

8,000
Connexions desguassos Felip II

m

32

223,840

TOTAL AMIDAMENT

8,090

20

Pàg.:

15,000

Caixa per a embornal de 40x25x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I o d'obra de
fàbrica (apta per a reixa 'Zar' FDB), sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, amb dispositiu sifònic

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Pàg.:
Tipus

Rigoles zehn

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

FD5ZX001
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

Franc Comtat

22,000

22,000 C#

2

Felip II

7,000

7,000 C#

3

Deducció per re-utilització

-2,000

-2,000 C#

FD5ZX002
Num.
1

u

Text

FD5HX001

Num.
1

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Franc Comtat sud

3,000

3,000 C#

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

9,000 C#

TOTAL AMIDAMENT
25

9,000

Caixa per a interceptor de 35 cm d'amplada per 45 cm d'alçada mitjana, d'interior, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (per a reixa tipus RM-40 de FDB),
amb dispositiu sifònic

Canal de polipropilè amb reixa de fosa d'amplària interior 140 mm, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada
classe D260, tipus CPRF 110, de FDB, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada
sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix, amb dispositiu sifònic
[C]

[D]

[E]

[F]

FD5KX001

Num.

3,900

m

Text

1,590 D#
3,200 D#

4

5,300

5,300 D#

5

3,010

3,010 D#

6

6,720

6,720 D#

7

Placeta

3,730

3,730 D#

8

Felip II

1,050

1,050 D#

Tipus

[C]

[D]

6,600

[E]

[D]

26

27

Per a reixes RM-40

3,000

0,750

2,250 C#*D#

Per a reixes Tango

3,000

1,000

3,000 C#*D#

3

5,000

1,000

5,000 C#*D#

4

7,000

1,000

7,000 C#*D#

FD5ZX003

m

6,500

6,500 D#
3,290 D#

4

17,860

17,860 D#

17,250

Bastiment per a reixa de 40 cm d'amplària per a interceptor, de perfil L d'acer de 45x25 mm i traves de passamà
de 40 mm cada 0,75 m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

FD5ZX004

m

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Felip II - Plaça

3,000

3,000 C#

2

Gandia

5,000

5,000 C#

3

Franc Comtat sud

3,000

3,000 C#

FD5JX003

u

11,000

Caixa per a drenatge de 30x30x60 cm de dimensions exteriors, sifònica, amb fons accessible per a decantació
de terres, de parets i fons de formigó de 10 cm de gruix, o de maó calat de 14 cm de gruix, amb bastiment
d'acer galvanitzat i reixa de platina d'acer encreuada tipus ''religa'', també galvanitzada, col·locat a zones
enjardinades o sota paviment de fusta
AMIDAMENT DIRECTE

EUR

2,250

Bastiment per a reixa de 40 cm d'amplària per a interceptor, de perfil L d'acer de 75x45 mm i traves de passamà
de 40 mm cada metre, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

TOTAL AMIDAMENT
28

TOTAL Fórmula

1

Num.

6,600 D#

3,290

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

3

[E]

TOTAL AMIDAMENT

49,860

[F]

[C]

2

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de 200 mm, tipus RC-20, classe D 250,
col·locada sobre base de formigó, amb dispositiu sifònic
Tipus

11,000

Caixa per a interceptor de 40 d'amplària per 50 cm d'alçària promig, d'interior, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (per a reixa tipus 'Tango' de FDB), amb
dispositiu sifònic

TOTAL Fórmula

3,200

Plaça

Tipus

3

[C]

1,590

2

Text

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de
superfície d'absorció, tipus 'Tango' de FDB col·locada sobre bastiment

Tipus

3

Cul de sac

Num.

u

3,000 C#

25,260 D#

1

FD5Z8CDK

5,000 C#

Plaça

Text

24

3,000

3,000

25,260

Num.

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Tipus

m

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de 300 mm, tipus RC-30, classe D 400,
col·locada sobre base de formigó, amb dispositiu sifònic

Gandia

2

FD5HX002

m

Felip II - Plaça

TOTAL AMIDAMENT
21

FD5HX003

2

AMIDAMENT DIRECTE
20

23

3,000

1

9,000

m

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x400x27 mm, classe C250, tipus RM-40 de FDB segons norma
UNE-EN 124 i 16 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Bastiment i reixa de fosa grisa de 465x315 mm, lleugerament corba, tipus ''Zar'' de FDB, col·locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a obra amb formigonera de 165 l

Rigoles Zehn

FD5KX002

u

34

34,250

AMIDAMENT DIRECTE

27,000

TOTAL AMIDAMENT
19

FD5Z79CK

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
18

22

9,000

[F]

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Reixa batent antirobatori per a embornal, de fosa grisa de 740x275 mm, tipus ''Delta.80'' de FDB, classe D-250,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
Tipus

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

9,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

17

33

8,000

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS
Obra
Títol
Capítol

Pàg.:

01
01
06

35

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
XARXA D'AIGUA

6

F2285B0F
Num.

1

F2194AB5
Num.

m2

Text

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Canonada D 50

294,000

0,500

147,000 D#*E#

Canonada D 60

261,500

0,500

130,750 D#*E#

3

Canonada D 100

316,500

0,500

158,250 D#*E#

4

Deducció de paviment de mescla bitum

-69,500

F2194XB5
Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

8,400

0,500

25,200 C#*D#*E#

4,000

22,150

0,500

44,300 C#*D#*E#

Num.

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Canonada D 50

294,000

0,500

0,640

94,080 D#*E#*F#

2

Canonada D 60

261,500

0,500

0,640

83,680 D#*E#*F#

3

Canonada D 100

316,500

0,500

0,640

101,280 D#*E#*F#

Num.

m

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Canonada fibrociment D 50
Canonada fibrociment D 60

261,500

261,500 D#

3

Canonada fibrociment D 100

316,500

316,500 D#

Num.

Text

9

294,000

0,500

0,640

Canonada D 60

261,500

0,500

0,640

83,680 D#*E#*F#

3

Canonada D 100

316,500

0,500

0,640

101,280 D#*E#*F#

FDKZH8B4

u

FDKZX001
Num.

Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior

u

294,000

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

u

[C]

u

[E]

[F]

294,000

0,500

0,100

20,000

Arrencada i posterior recol·locació, reajustant el rasant, de bastiment i tapa de registre d'escomesa d'aigua

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Franc Comtat nord

50,000

2

Franc Comtat plaça

16,000

16,000 D#

3

Franc Comtat sud

47,000

47,000 D#

4

Felip II

26,000

26,000 D#

5

C. Orà

12,000

12,000 D#

50,000 D#

FJS1U001

u

151,000

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus ''baioneta'' de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada
AMIDAMENT DIRECTE

872,000

[D]

20,000

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

294,000 D#

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, amb acabat reglejat
Tipus

4,000

TOTAL AMIDAMENT
11

94,080 D#*E#*F#

279,040

AMIDAMENT DIRECTE
10

TOTAL Fórmula

Canonada D 50

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

1

m3

[F]

Demolició de canonada d'aigua potable, de fibrociment de fins a 100 mm de diàmetre, inclosa l'extracció amb
equip i proteccions adients, càrrega i transport dels materials resultants a abocador autoritzat

2

F9365H11

[E]

1

FDK254F3

279,040

TOTAL AMIDAMENT
5

[D]

2

FM212118

8

TOTAL Fórmula

1

F21FXF01

[C]

69,500

TOTAL AMIDAMENT
4

Tipus

AMIDAMENT DIRECTE

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat
Tipus

Text

TOTAL Fórmula

2

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

366,500

1

F2224123

7

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

m3

Obra
Títol
Capítol

36

43,600

TOTAL AMIDAMENT

-69,500 D#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
2

Pàg.:

01
01
07

1,000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA

TOTAL Fórmula

1

Canonada D 50

2

Canonada D 60

261,500

0,500

0,100

13,075 D#*E#*F#

3

Canonada D 100

316,500

0,500

0,100

15,825 D#*E#*F#

1

14,700 D#*E#*F#

F2194AB5
Num.
1

EUR

m2

Text

Franc Comtat sud

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

8,950

0,400

[F]

TOTAL Fórmula

3,580 D#*E#

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

2

4,660

18

0,400

0,848 D#*E#

19

0,400

31,440 D#*E#

20

2,120

4

78,600

5

48,900

0,400

19,560 D#*E#

6

3,400

0,400

1,360 D#*E#

7

55,150

0,400

22,060 D#*E#

8

46,150

0,400

18,460 D#*E#

Pàg.:

Circuïts sota vorera Felip II - plaça

2,100

0,400

0,840 D#*E#

2,570

0,400

1,028 D#*E#

2,100

0,400

0,840 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT
3

FGMTX021

u

Cata de localització de serveis existents soterrats

43,140

0,400

17,256 D#*E#

0,400

27,436 D#*E#

11

5,940

0,500

2,970 D#*E#

12

12,500

0,400

5,000 D#*E#

13

21,120

0,400

8,448 D#*E#

14

1,250

0,500

0,625 D#*E#

80,510

0,400

32,204 D#*E#

1

Llargàries de rasa partida 1

903,560

903,560 D#

39,392 D#*E#

2

Llargàries de rasa partida 2

76,800

76,800 D#

Deducció de llargàries de rasa partida

-45,000

-45,000 D#

Deducció de llargàries de rasa partida

-108,000

-108,000 D#

15

Franc Comtat - plaça

Franc Comtat nord

16

98,480

0,400

AMIDAMENT DIRECTE
4

FDG0X106

Num.

17

10,490

0,400

4,196 D#*E#

3

18

49,270

0,400

19,708 D#*E#

4

19

1,870

0,400

0,748 D#*E#

20

3,180

0,500

1,590 D#*E#

21

75,670

0,400

30,268 D#*E#

22

38,530

0,400

15,412 D#*E#
2,144 D#*E#

23

5,360

0,400

24

22,000

0,400

8,800 D#*E#

25

89,000

0,400

35,600 D#*E#

26

11,480

0,400

4,592 D#*E#

17,250

0,400

6,900 D#*E#

27

Felip II - plaça

Orà - escales plaça

TOTAL AMIDAMENT
F2194XB5
Num.

m2

[D]

[E]

12,000

3,500

0,500

21,000 C#*D#*E#

3,000

5,500

0,500

8,250 C#*D#*E#

4,000

2,370

0,400

3,792 C#*D#*E#

4

2,230

0,400

0,892 D#*E#

5

15,430

0,400

6,172 D#*E#

6

3,100

0,400

1,240 D#*E#

7

13,990

0,400

5,596 D#*E#

Circuïts sota calçada

2
3

8

Circuïts sota vorera Franc Comtat sud

Circuïts sota vorera Franc Comtat -plaç

[F]

4,320

0,400

1,728 D#*E#

7,510

0,400

3,004 D#*E#

10

4,150

0,400

1,660 D#*E#

2,110

0,400

1,688 C#*D#*E#

16,840

0,400

6,736 D#*E#

11

2,000

12
13

2,510

0,400

1,004 D#*E#

14

10,530

0,400

4,212 D#*E#

15

9,310

0,400

3,724 D#*E#

2,300

0,400

1,840 C#*D#*E#

0,960

0,400

0,384 D#*E#

16
17

Circuïts sota vorera Franc Comtat nord

5

2,000

Excavació de rasa per a un circuït de baixa tensió amb mitjans mecànics sobre terreny compacte, de 40 cm
d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert i compactat amb 20 cm de sorra de riu i la resta amb terra
seleccionada, inclosa la col·locació de làmina senyalitzadora de PVC, per a línia sota voravia
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

FDG0X107

m

6

FDG0X112

m

Excavació de rasa per a dos circuïts de baixa tensió amb mitjans mecànics sobre terreny compacte, de 50 cm
d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert i compactat amb 20 cm de sorra de riu i la resta amb terra
seleccionada, inclosa la col·locació de làmina senyalitzadora de PVC, per a línia sota voravia
45,000

Excavació de rasa per a dos circuïts de mitja tensió amb mitjans mecànics sobre terreny compacte, de 50 cm
d'amplària i de 70 cm d'alçària, i posterior reblert, amb 55 cm de formigó HM-20/P/20/IIa i la resta amb terra
seleccionada i compactada, inclosa la col·locació de quatre tubs de polietilè de diàmetre 160, per a creuaments
de calçada
AMIDAMENT DIRECTE

7

F2A11000
Num.

m3

Text

1

Rasa per a 1 circuït
Rasa per a 2 circuïts

3

Rasa sota calçada

108,000

Subministrament de terra seleccionada d'aportació
Tipus

2

[C]

[D]

[E]

[F]

827,360

0,400

0,500

165,472 D#*E#*F#

45,000

0,500

0,500

11,250 D#*E#*F#

108,000

0,500

0,150

8,100 D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

FGBTX004

m

FGBTX005

m

FGBTX006

m

EUR

FG30X007

m

1.085,000

54,000

Estesa simple de línia de baixa tensió d'1 circuït 3 x 1 x 240 - 1 x 150
AMIDAMENT DIRECTE

11

184,822

Estesa de línia de 3 circuïts, de cable 3x95 AL|54,6 ALM tesada
AMIDAMENT DIRECTE

10

TOTAL Fórmula

Estesa de línia de 3 circuïts, de cable 3x95 AL|54,6 ALM a paret
AMIDAMENT DIRECTE

9

TOTAL Fórmula

827,360

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

9

12,000

TOTAL AMIDAMENT

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

Text

362,461

[C]

1

Text

m

38

75,630

68,590

10

2

AMIDAMENTS

1,864 D#*E#

0,400

3

9

37

1.417,000

Estesa simple de línia de baixa tensió, de dos circuïts 2 x 1 x 240 - 1 x 150
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
12

FGBTX015

u

FGBTX016

u

FGBTX017

u

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

Obra
Títol
Capítol

2,000

1

01
01
08

F2194AB5

AMIDAMENT DIRECTE
FGBTX013

u

m2

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, amb tensor ''palomilla''-creuament
Num.

15

Pàg.:

63,000

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, sense tensor ''palomilla''-creuament
AMIDAMENT DIRECTE

14

AMIDAMENTS
1,000

4,000

Text

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
XARXA DE TELEFONIA

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

20,000

0,600

[F]

12,000 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT

FG16X001

u

6,000

2

F2194XB5
Num.

FGBTX018

u

m2

Caixa de derivació en façana per a línia de fins a 95 mm2, inclosa la reposició del material d'acabat de la façana
AMIDAMENT DIRECTE

17

147,000

Text

12,000

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

1

[D]

[E]

40,000

0,600

[F]

24,000 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT

m

19

FGBTX019

m

FGBTX011

u

FGMTX046

u

210,000

u

FGBTX022

u

4

7,000

22,000

u

FGZZ1000

u

[F]

TOTAL Fórmula

1

6,000

11,500

0,450

31,050 C#*D#*E#

1,000

17,000

0,450

7,650 C#*D#*E#

3

1,000

6,000

0,450

2,700 C#*D#*E#

FDG3X023

m

Text

41,400

Canalització per a instal.lacions de telefonia formada per 2 tubs de PVC de diàmetre 125 mm i de gruix 2,2 mm,
disposat dins d'un prisma de sorra de 45 cm d'amplària i 42,5 cm d'alçària, cobert amb capa de formigó
HM-20/P/20/I, de 10 cm de gruix i lamina senyalitzadora
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

6,000

9,800

58,800 C#*D#

2

1,000

15,300

15,300 C#*D#

3

1,000

5,150

5,150 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

FDGZU010

22,000
Num.

Tallacircuïts de ganiveta, tamany 2 315
AMIDAMENT DIRECTE

25

[E]

56,000

5

FG40X001

[D]

Assaig de rigidesa de cable soterrat
AMIDAMENT DIRECTE

24

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Connexió de cable amb terminal 3 x 240 - 1 x 150 mm2
AMIDAMENT DIRECTE

23

Tipus

Connexió pat. caixes i armaris de distribució de línies de mitja tensió
AMIDAMENT DIRECTE

FGBTX014

Text

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat

2

Num.

22

m3

Armari de distribució urbana 1600 A, instal·lat, inclòs pedestal de formigó
AMIDAMENT DIRECTE

21

Num.

231,000

Conjunt de fixacions d'escomesa a façana
AMIDAMENT DIRECTE

20

F2224123

Línia d'escomesa RZ 4 x 25 AL, col·locada a façana
AMIDAMENT DIRECTE

24,000

19,000
3

FGBTX008

TOTAL Fórmula

Conversió RZ 3 X 150|80 a RV 3 x 240|150
AMIDAMENT DIRECTE

18

TOTAL Fórmula

Connexió de línia 3 x 95|50 amb RZ 3 x 95|54,6
AMIDAMENT DIRECTE

16

40

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, amb tensor façana-creuament
AMIDAMENT DIRECTE

13

39

108,000

Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i baixa tensió per a la electrificació del sector,
d'acord amb les normes tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i visat pel col.legi
professional corresponent. Inclou memòria amb càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i
estudi de seguretat i salut. Tot inclòs
EUR

Text

m

79,250

Banda contínua 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
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

6,000

11,500

69,000 C#*D#

2

1,000

17,000

17,000 C#*D#

3

1,000

6,000

6,000 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

92,000

EUR
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AMIDAMENTS
6

F9365H11
Num.
1

Pàg.:

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, amb acabat reglejat

Text

Tipus

[C]

Velázquez

2

[D]

[E]

[F]

19,000

0,450

0,100

0,855 D#*E#*F#

10,970

0,450

0,100

0,494 D#*E#*F#

Sant Mateu

11,500

0,450

0,100

0,518 D#*E#*F#

Orà

11,500

0,450

0,100

0,518 D#*E#*F#

5

Franc Comtat - plaça

2,000

5,600

0,450

0,100

0,504 C#*D#*E#*F#

6

Franc Comtat nord

2,000

11,500

0,450

0,100

1,035 C#*D#*E#*F#

u

3,924

FDG3X022

Num.

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

12,000

12,000 C#

2,000

2,000 C#

3

1,000

1,000 C#

FDK2X001

FDKZX003
Num.
1
2

FDG2X003

m3

u

m

FDGZU010

Tipus

Caixes de registre

[C]

[D]

[E]

2

2,000

Deducció per subministrament Telefoni

-2,000
TOTAL AMIDAMENT

F21HX001

u

F21HX011

Arrencada de braç mural amb llumenera assimètrica, inclosa connexió de la línia d'alimentació elèctrica
interrompuda i transport del material resultant a magatzem municipal o abocador controlat, reposició de l'acabat
i recobriment de la façana d'on s'hagi retirat, tot inclòs

m

Text

Arrencada de línia d'alimentació elèctrica d'enllumenat públic, grapada a façana
Tipus

[C]

F2225650

m3

[E]

[F]

Felip II - plaça

94,300

94,300 D#

Orà - plaça

50,500

50,500 D#
TOTAL AMIDAMENT

3

F2194AB5
Num.

TOTAL Fórmula

m2

Text

1

Franc Comtat - Sant Mateu

-2,000 C#

2

Franc Comtat - Orà

3

Plaça

4

Placeta

144,800

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

2,000 C#

0,000

[C]

Dom Bosco

[D]

[E]

[F]

17,500

0,400

0,000

F2194XB5
Num.
1

EUR

m2

Text

Franc Comtat - Velazquez

TOTAL Fórmula

3,250

0,400

1,300 D#*E#

26,540

0,400

10,616 D#*E#

7,000 D#*E#

4,540

0,400

1,816 D#*E#

16,240

0,400

6,496 D#*E#

3,530

0,400

1,412 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor

TOTAL Fórmula

1

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
XARXA DE GAS

AMIDAMENT DIRECTE

[D]

2,000

4
1

22,000

2

6

01
01
09

0,000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

5

Obra
Títol
Capítol

0,000

Banda contínua 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

01
01
10

Num.

1,000

[F]

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de fibra òptica o telefonia, tipus T1480TC/TC,
de FDB, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Text

AMIDAMENT DIRECTE

Canalització amb tub de formigó D 30 cm encadellat col·locat sobre llit de sorra, en passos de calçada

m

Obra
Títol
Capítol

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 70x70 cm i 94 cm de fondària, per a instal·lacions de serveis,
col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació

u

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

1

Modificació de troneta tipus ''H'' de Telefònica, existent

u

AMIDAMENT DIRECTE
Subministrament de sorra d'aportació

15,000

AMIDAMENT DIRECTE
11

4

42

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

2

AMIDAMENT DIRECTE
10

F2A1X002

5

Construcció de colzes de sortida de canalització soterrada, amb dos conductes corbs de PVC, corbs, de D 110,
connectats a canalització recta de D 125, mitjançant managuets reductors 125/110, recoberts amb formigó
1:4:8, segons detall gràfic

Text

F21DX001

m3

1,000

TOTAL AMIDAMENT
9

F228510F

Pàg.:

Partida alçada per a desplaçament de serveis no previstos en el projecte
AMIDAMENT DIRECTE

8

2

3

4

F000XPA1

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

3

TOTAL AMIDAMENT
7

41

28,640

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

15,300

0,400

[F]

TOTAL Fórmula

6,120 D#*E#
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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AMIDAMENTS

Pàg.:

2

22,370

0,400

0,400

0,844 D#*E#

27

11,000

0,400

0,400

1,760 D#*E#*F#

0,400

2,180 D#*E#

28

8,800

0,400

0,400

1,408 D#*E#*F#

4,950

0,600

2,970 D#*E#

7,010

0,600

4,206 D#*E#

16,920

0,400

6,768 D#*E#

21,000

0,400

8,400 D#*E#

2,110
5,450

5
6

Franc Comtat - Sant Mateu

9
10

3,000
Franc Comtat - Plaça

11

0,400

6

0,400

0,800 D#*E#

1

28,640

0,100

2,864 C#*F#

0,400

12,000 D#*E#

2

147,640

0,100

14,764 C#*F#

98,290

0,400

39,316 D#*E#

14

5,850

0,400

2,340 D#*E#

15

3,500

0,600

2,100 D#*E#

Felip II - Franc Comtat

12,690

0,400

5,076 D#*E#

3,500

0,600

2,100 D#*E#

Dom Bosco

12,110

0,400

4,844 D#*E#

3,500

0,600

2,100 D#*E#

Num.

Num.

m3

Text

7

1

Franc Comtat - Sant Mateu

2

Franc Comtat - Orà

3

Plaça

4

Placeta

[C]

5
6

Dom Bosco

7

Franc Comtat - Velazquez

[D]

[E]

Tipus

FG23X001

u

FDG52457

m

147,644

[F]

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

TOTAL Fórmula

Text

TOTAL Fórmula

17,628

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, de 3 m d'alçària, muntat superficialment i amb embocadura termoretràctil en punta per
fer estanqueïtat
AMIDAMENT DIRECTE

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor
Tipus

Text

TOTAL AMIDAMENT

8

F2225650

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, amb acabat reglejat

2,000

TOTAL AMIDAMENT
5

m3

32,340 D#*E#

Felip II - Plaça

6,300 C#*D#*E#

F9365H11

82,549

0,600

30,000

19

TOTAL AMIDAMENT

7,000

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i
dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

4,950

4,950 D#

2

7,000

7,000 D#

17,500

0,400

0,430

3,010 D#*E#*F#

3

3,250

0,400

0,430

0,559 D#*E#*F#

4

26,540

0,400

0,430

4,565 D#*E#*F#

3,500

3,500 D#

5

4,540

0,400

0,430

0,781 D#*E#*F#

3,500

3,500 D#

6

16,240

0,400

0,430

2,793 D#*E#*F#

3,500

3,500 D#

3,000

3,500

10,500 C#*D#

3,530

0,400

0,430

0,607 D#*E#*F#

15,300

0,400

0,430

2,632 D#*E#*F#

8

17,100

0,400

0,430

2,941 D#*E#*F#

9

2,110

0,400

0,430

0,363 D#*E#*F#

10

5,450

0,400

0,430

0,937 D#*E#*F#

11

4,950

0,600

0,430

1,277 D#*E#*F#

1

17,500

17,500 D#

12

7,010

0,600

0,430

1,809 D#*E#*F#

2

5,300

5,300 D#

16,920

0,400

0,430

2,910 D#*E#*F#

3

26,500

26,500 D#

21,000

0,400

0,430

3,612 D#*E#*F#

4

4,500

4,500 D#

3,500

0,600

0,430

2,709 C#*D#*E#*F#

5

16,200

16,200 D#

80,850

0,400

0,430

13,906 D#*E#*F#

6

3,500

3,500 D#

2,000

0,400

0,430

0,344 D#*E#*F#

7

15,300

15,300 D#

13

Franc Comtat - Sant Mateu

14
15
16

3,000
Franc Comtat - Plaça

17

TOTAL AMIDAMENT
9

FDG5X003
Num.

Text

m

32,950

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

18

Ora - Plaça

30,000

0,400

0,430

5,160 D#*E#*F#

8

17,100

17,100 D#

19

Felip II - Plaça

98,290

0,400

0,430

16,906 D#*E#*F#

9

2,100

2,100 D#

20

5,850

0,400

0,430

1,006 D#*E#*F#

10

5,500

5,500 D#

21

3,500

0,600

0,430

0,903 D#*E#*F#

11

16,900

16,900 D#

12,690

0,400

0,430

2,183 D#*E#*F#

12

21,000

21,000 D#

3,500

0,600

0,430

0,903 D#*E#*F#

13

80,850

80,850 D#

12,110

0,400

0,430

2,083 D#*E#*F#

14

2,000

2,000 D#

3,500

0,600

0,430

0,903 D#*E#*F#

15

30,000

30,000 D#

22

Felip II - Franc Comtat

23
24
25

Dom Bosco

EUR

44

3,579 D#*E#*F#

0,400

Ora - Plaça

18

0,400

3,500

13

17

Talusos

80,850

12

16

Pàg.:

26

4

8

AMIDAMENTS

6,840 D#*E#

17,100

3

7

43

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

16

98,300

98,300 D#

17

5,600

5,600 D#

18

12,700

12,700 D#

19

12,100

12,100 D#

20

22,400

22,400 D#

21

11,000

11,000 D#

22

8,800

8,800 D#
TOTAL AMIDAMENT

10

F2A1X003
Num.

m3

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

17,500

0,400

0,240

1,680 D#*E#*F#

5,300

0,400

0,240

0,509 D#*E#*F#

0,400

0,240

2,544 D#*E#*F#
0,432 D#*E#*F#

4

4,500

0,400

0,240

5

16,200

0,400

0,240

1,555 D#*E#*F#

6

3,500

0,400

0,240

0,336 D#*E#*F#

7

15,300

0,400

0,240

1,469 D#*E#*F#

8

17,100

0,400

0,240

1,642 D#*E#*F#

9

2,100

0,400

0,240

0,202 D#*E#*F#

10

5,500

0,400

0,240

0,528 D#*E#*F#

11

16,900

0,400

0,240

1,622 D#*E#*F#

12

21,000

0,400

0,240

2,016 D#*E#*F#

13

80,850

0,400

0,240

7,762 D#*E#*F#

14

2,000

0,400

0,240

0,192 D#*E#*F#

15

30,000

0,400

0,240

2,880 D#*E#*F#

16

98,300

0,400

0,240

9,437 D#*E#*F#

17

5,600

0,400

0,240

0,538 D#*E#*F#

18

12,700

0,400

0,240

1,219 D#*E#*F#

19

12,100

0,400

0,240

1,162 D#*E#*F#

20

22,400

0,400

0,240

2,150 D#*E#*F#

21

11,000

0,400

0,240

1,056 D#*E#*F#

22

8,800

0,400

0,240

0,845 D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Text

1

A vorera i talús

2

A calçada

Tipus

[C]

[D]

[E]

2G13X001

u

u

FHN8X001

u

FHM3X002

u

FHM3X003

u

FHM3X004

u

20

FHU3X001

FHU3X002

u

u

[F]

TOTAL Fórmula

435,000 D#

32,950

32,950 D#

21

22

FHU3X003

FHQ3X001

u

u

467,950
23

FHQ3X002

u

1,000

Desplaçament de braç mural existent, amb substitució de la part de línia elèctrica que sigui menester i reposició
de l'acabat i recobriment de la façana d'on s'hagi retirat, tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3,000

AMIDAMENT DIRECTE

9,000

AMIDAMENT DIRECTE

13,000

Làmpada de 70W CDM-T, instal·lada

Làmpada de 35W CDM-T, intal·lada

Projector mural per a exteriors amb armadura i marc de fosa injectada d'alumini, entrada de cables per premsa
estopes PG-11, obertura d'accés al llum per la part frontal, accés a l'equip per la part posterior amb caixa
específica de poliamida, de mides 300x380x198 mm, tancament del marc en vidre temperat i junt de silicona,
reflector d'alumini anoditzat i segellat. Tipus MX 70
AMIDAMENT DIRECTE

Modificació de quadre d'enllumenat públic existent, per a integrar la instal·lació nova d'enllumenat i suprimir la
que es retira, tot inclòs

4,000

Bàcul de 7 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall securitzat i arenat,
cargols d'acer inox. Lluminària preparada per 35W CDM-T. Tipus BALI de DAE, amb connexions i cablejat
interior, accessoris i caixa de fusibles, col·locada sobre dau de formigó HM-25/P/40/l, de 0,8x0,8x1 m
AMIDAMENT DIRECTE

19

8,000

Bàcul de 5 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer pintat, pantalla de cristall securitzat i arenat,
cargols d'acer inox. Lluminària preparada per 35W CDM-T. Tipus BALI de DAE, amb connexions i cablejat
interior, accessoris i caixa de fusibles, col·locada sobre dau de formigó HM-25/P/40/l, de 0,8x0,8x1 m
AMIDAMENT DIRECTE

18

9,000

Bàcul de 7 m d'alçària, amb dos braços a 5 i 7 m respectivament, d'acer corten. Lluminàries d'acer pintat,
pantalles de cristall securitzat i arenat, cargols d'acer inox. Lluminària a 5 m preparada per 35W CDM-T,
lluminària a 7 m preparada per a 70W CDM-T. Tipus BALI de DAE, amb connexions i cablejat interior,
accessoris i caixa de fusibles, col·locada sobre dau de formigó HM-25/P/40/l, d'1x1x1,10 m
AMIDAMENT DIRECTE

17

1,000

Llumenera simètrica JNR-V/CC, tipus JUNIOR de CARANDINI, amb làmpada de 35 W de CMDT 3000ºK,
connexions, accessoris, caixa de fusibles, tota muntada acoblada al suport
AMIDAMENT DIRECTE

16

9,000

Subminstrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat i pintat, de 12 m d'alçària, tipus ''Múltiple
S'' de Carandini, inclou connexions i cablejat interior, accessoris, caixa de fusible, ancorada a base de formigó
d'1x1x1,10 m, amb cargols d'acer inoxidable

41,776

435,000

AMIDAMENT DIRECTE

FHM1X015

46

Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat, acabada amb una capa de preparació i
dues de pintura de particules metàl·liques, color a determinar, de 4 m d'alçària, tipus Oslo, de FDB, amb base
platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE

Banda contínua 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

TOTAL AMIDAMENT
12

14

TOTAL Fórmula

26,500

Num.

u

AMIDAMENT DIRECTE

15

3

m

FHM1X013

Pàg.:

435,150

2

FDGZU010

AMIDAMENTS
13

Subministrament de sorra fina d'aportació per a reblert de rases

1

11

45

2,000

Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva assimètrica, parabòlic, de xapa d'alumini
anoditzat, armadura de fosa injectada dl'alumini, amb làmpada HMC 150 W, de forma circular, tancat, amb
allotjament per a equip i muntat amb lira, tipus TNG-400/AS de Carandini

3,000

EUR

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
24

FG314506
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Franc Comtat - Velazquez

70,000

70,000 D#

Franc Comtat - Sant Mateu

85,000

85,000 D#

3

Plaça

69,600

69,600 D#

4

20,000

20,000 D#

5

88,180

88,180 D#

12,690

12,690 D#

3,500

3,500 D#

115,830

115,830 D#

Felip II - Franc Comtat

8

Felip II - Plaça

9

Placeta

10

68,250

68,250 D#

15,150

15,150 D#
TOTAL AMIDAMENT

25

FG380020
Num.

m

Text

29

1

[C]

[D]

[E]

Redacció del projecte i legalització de l'enllumenat instal·lat i de les modificacions introduïdes als circuïts
existents i al quadre de maniobra; visat per un col·legi professional, incloent el certificat final d'obra, presentació
a ICICT o ECA de tota la documentació necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les
instal·lacions i pagament de taxes a organismes oficials

30

FH00X001

u

1,000

Partida alçada d'abonament integre per realitzar tots els treballs i el subministrament i col·locació de tots els
materials necessaris per garantir la continuïtat del servei d'enllumenat públic
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Títol
Capítol

01
01
11

1,000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
XARXA DE REG

548,200

[F]

32,950

2

u

1

449,750

F2194AB5
Num.

TOTAL Fórmula

1

32,950 C#

m2

Text

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

[C]

Franc Comptat L8

2

449,750 C#
TOTAL AMIDAMENT

482,700

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

54,900

0,400

61,000

0,400

24,400 C#*D#*E#*F#

21,960 C#*D#*E#*F#

3

Franc Comptat L1

67,900

0,400

27,160 D#*E#

4

Felip II L6

11,800

0,400

4,720 D#*E#

5

26

FGD10015
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

Columna Oslo

9,000

9,000 C#

2

Bàcul Bali de 7 m

8,000

8,000 C#

3

Bàcul Bali de 5 m

6,000

6,000 C#

4

Columna Múltiple S

1,000

1,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

FGBTX009

m

28

FDK20013
Num.

u

Text

1

Línia d'alimentació col·locada a façana
15,500

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Franc Comtat - Velazquez

6,000

6,000 C#

2

Franc Comtat - Sant Mateu

7,000

7,000 C#

3

Plaça

5,000

5,000 C#

4

Placeta

1,000

1,000 C#

5

Dom Bosco

3,000

3,000 C#

6

Felip II - Plaça

2,000

2,000 C#

7

Felip II - Franc Comtat

2,000

2,000 C#

m2

Text

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Tipus

Franc Comptat L8

[C]

[D]

[E]

0,400

28,720 C#*D#*E#*F#

1,500

0,400

0,600 C#*D#*E#*F#

3

3,400

0,400

1,360 C#*D#*E#*F#

4

48,900

0,400

19,560 C#*D#*E#*F#

5

0,500

0,400

0,200 C#*D#*E#*F#

6

7,600

0,400

3,040 C#*D#*E#*F#
7,240 C#*D#*E#*F#

18,100

0,400

8

Franc Comptat L1

23,000

0,400

9,200 C#*D#*E#*F#

9

29,300

0,400

11,720 C#*D#*E#*F#

10

24,200

0,400

9,680 C#*D#*E#*F#

11

6,900

0,400

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

12

48,100

0,400

19,240 C#*D#*E#*F#

94,200

0,400

37,680 C#*D#*E#*F#

7,600

0,400

3,040 C#*D#*E#*F#

Felip II L6

14

TOTAL AMIDAMENT

EUR

TOTAL Fórmula

71,800

13

3

[F]

2

7

Pericó de 40x40x85 cm, amb bastiment i tapa de fosa grisa amb l'anagrama EP, col·locat sobre solera de
formigó HM-25/P/40/l de 15 cm de gruix i reblert exterior
Tipus

F2194XB5
Num.

24,000

AMIDAMENT DIRECTE

78,240

TOTAL Fórmula

2

27

D#*E#

Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou subministrament i col.locació,
completament acabat, segons plànols.
Tipus

48

26,000

AMIDAMENT DIRECTE

Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat. Inclou connexions i proves, subministrament
i col.locació. Tot inclòs.
Tipus

FGZZX002

TOTAL Fórmula

1

7

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de secció 4x6 mm2, col·locat en tub
Tipus

AMIDAMENTS

3,000

2

6

47

F2225650

m3

154,040

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

1

Sota paviment no asfàltic per 1/2 tubs

2

L-1

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

49

AMIDAMENTS

Pàg.:

48

TOTAL Fórmula

69,200

0,400

0,400

11,072 C#*D#*E#*F#

49

2,800

0,400

0,400

0,448 C#*D#*E#*F#

50

15,800

0,400

0,400

2,528 C#*D#*E#*F#

2,000

0,400

0,400

0,320 C#*D#*E#*F#

51

18,800

0,400

0,400

3,008 C#*D#*E#*F#

3

10,200

0,400

0,400

1,632 C#*D#*E#*F#

52

28,200

0,400

0,400

4,512 C#*D#*E#*F#

4

2,400

0,400

0,400

0,384 C#*D#*E#*F#

53

5

59,000

0,400

0,400

9,440 C#*D#*E#*F#

54

18,100

0,400

0,500

3,620 C#*D#*E#*F#

6

13,200

0,400

0,400

2,112 C#*D#*E#*F#

55

3,300

0,400

0,500

0,660 C#*D#*E#*F#

7

3,500

0,400

0,400

0,560 C#*D#*E#*F#

56

15,000

0,400

0,500

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

8

1,200

0,400

0,400

0,192 C#*D#*E#*F#

57

9

141,200

0,400

0,400

22,592 C#*D#*E#*F#

58

14,700

0,400

0,400

2,352 C#*D#*E#*F#

10

7,600

0,400

0,400

1,216 C#*D#*E#*F#

59

Rases sota calçada

11

13,100

0,400

0,400

2,096 C#*D#*E#*F#

60

L-1

4,300

0,400

0,500

0,860 C#*D#*E#*F#

12

2,600

0,400

0,400

0,416 C#*D#*E#*F#

61

3,900

0,400

0,500

0,780 C#*D#*E#*F#

13

13,800

0,400

0,400

2,208 C#*D#*E#*F#

62

14

0,700

0,400

0,400

0,112 C#*D#*E#*F#

63

Rases sota paviment no asfàltic per 3/4

Rases sota pav. no asfàltic per xarxa p

2,000

3,500

0,400

0,500

1,400 C#*D#*E#*F#

3,800

0,400

0,500

0,760 C#*D#*E#*F#

15

L-1 + L-2

2,100

0,400

0,400

0,336 C#*D#*E#*F#

64

L-1 + L-2

6,100

0,400

0,500

1,220 C#*D#*E#*F#

16

L-2 sobre coberta

19,800

0,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

65

L-6

6,200

0,400

0,500

1,240 C#*D#*E#*F#

17

L-2

42,400

0,400

0,400

6,784 C#*D#*E#*F#

66

L-8

3,500

0,400

0,500

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

1,200

0,400

0,400

0,384 C#*D#*E#*F#

67

3,700

0,400

0,500

0,740 C#*D#*E#*F#

3,000

0,400

0,400

0,480 C#*D#*E#*F#

68

4,500

0,400

0,500

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

0,600

0,400

0,400

0,192 C#*D#*E#*F#

69

3,500

0,400

0,500

1,400 C#*D#*E#*F#

21

1,200

0,400

0,400

0,192 C#*D#*E#*F#

70

22

2,200

0,400

0,400

0,352 C#*D#*E#*F#

71

42,000

0,400

0,500

8,400 C#*D#*E#*F#

18

2,000

19
20

2,000

2,000
Rases a sòl no pavimentat per 3/4 tubs

23

L-3 + L-4 (sobre coberta)

2,500

0,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

72

Rases a sòl no pavimentat per 1/2 tubs

24

L-4

2,200

0,400

0,400

0,352 C#*D#*E#*F#

73

L-1

3,600

0,400

0,500

0,720 C#*D#*E#*F#

25

L-5 + L-6

13,100

0,400

0,400

2,096 C#*D#*E#*F#

74

36,600

0,400

0,500

7,320 C#*D#*E#*F#

26

L-5

5,000

0,400

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

75

0,500

0,400

0,500

0,100 C#*D#*E#*F#

31,100

0,400

0,400

4,976 C#*D#*E#*F#

76

6,600

0,400

0,500

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

0,700

0,400

0,400

0,224 C#*D#*E#*F#

77

6,800

0,400

0,500

1,360 C#*D#*E#*F#

43,600

0,400

0,400

6,976 C#*D#*E#*F#

78

13,800

0,400

0,400

2,208 C#*D#*E#*F#

79

27
28
29

2,000
L-6

30

L-2

13,900

0,400

0,500

2,780 C#*D#*E#*F#

18,500

0,400

0,500

3,700 C#*D#*E#*F#

31

5,700

0,400

0,400

0,912 C#*D#*E#*F#

80

2,100

0,400

0,500

0,420 C#*D#*E#*F#

32

69,300

0,400

0,400

11,088 C#*D#*E#*F#

81

5,700

0,400

0,500

1,140 C#*D#*E#*F#

33

19,000

0,400

0,400

3,040 C#*D#*E#*F#

82

3,500

0,400

0,500

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

34

6,600

0,400

0,400

1,056 C#*D#*E#*F#

83

9,400

0,400

0,500

1,880 C#*D#*E#*F#

35

121,100

0,400

0,400

19,376 C#*D#*E#*F#

84

2,900

0,400

0,500

0,580 C#*D#*E#*F#

36

6,800

0,400

0,400

1,088 C#*D#*E#*F#

85

L-3 (sobre coberta)

26,400

0,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

37

4,000

0,400

0,400

0,640 C#*D#*E#*F#

86

L-6

48,200

0,400

0,500

9,640 C#*D#*E#*F#

38

1,300

0,400

0,400

0,208 C#*D#*E#*F#

87

19,100

0,400

0,500

3,820 C#*D#*E#*F#

39

1,700

0,400

0,400

0,272 C#*D#*E#*F#

88

5,600

0,400

0,500

1,120 C#*D#*E#*F#

40

1,600

0,400

0,400

0,256 C#*D#*E#*F#

89

3,600

0,400

0,500

0,720 C#*D#*E#*F#

3,900

0,400

0,500

0,780 C#*D#*E#*F#
2,717 C#*D#*E#*F#

41

L-7

5,400

0,400

0,400

0,864 C#*D#*E#*F#

90

42

L-8

7,600

0,400

0,400

1,216 C#*D#*E#*F#

91

Caixa de comanament

1,900

1,100

1,300

43

1,000

0,400

0,400

0,160 C#*D#*E#*F#

92

Pericó comptador

0,900

0,900

1,400

1,134 C#*D#*E#*F#

44

73,300

0,400

0,400

11,728 C#*D#*E#*F#

93

Pericons fora de rasa

0,500

0,500

0,500

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

45

2,800

0,400

0,400

0,448 C#*D#*E#*F#

46

11,100

0,400

0,400

1,776 C#*D#*E#*F#

47

2,600

0,400

0,400

0,416 C#*D#*E#*F#
EUR

50

2,000

TOTAL AMIDAMENT

215,977

EUR
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AMIDAMENTS
4

F2285B0F
Num.

m3

Text

1

Sota paviment no asfàltic per 1/2 tubs

2

L-1

Pàg.:

47

2,600

0,400

0,400

0,416 C#*D#*E#*F#

Tipus

48

69,200

0,400

0,400

11,072 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

0,400

0,400

0,320 C#*D#*E#*F#

0,400

0,400

1,632 C#*D#*E#*F#

4

2,400

0,400

0,400

0,384 C#*D#*E#*F#

5

59,000

0,400

0,400

9,440 C#*D#*E#*F#

6

13,200

0,400

0,400

2,112 C#*D#*E#*F#

7

3,500

0,400

0,400

0,560 C#*D#*E#*F#

8

1,200

0,400

0,400

0,192 C#*D#*E#*F#

9

141,200

0,400

0,400

22,592 C#*D#*E#*F#

10

7,600

0,400

0,400

1,216 C#*D#*E#*F#

11

13,100

0,400

0,400

2,096 C#*D#*E#*F#

12

2,600

0,400

0,400

0,416 C#*D#*E#*F#

13

13,800

0,400

0,400

2,208 C#*D#*E#*F#

14

0,700

0,400

0,400

0,112 C#*D#*E#*F#

2,100

0,400

0,400

0,336 C#*D#*E#*F#

15

L-1 + L-2

16

L-2 sobre coberta

19,800

0,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

17

L-2

42,400

0,400

0,400

6,784 C#*D#*E#*F#

1,200

0,400

0,400

0,384 C#*D#*E#*F#

3,000

0,400

0,400

0,480 C#*D#*E#*F#

0,600

0,400

0,400

0,192 C#*D#*E#*F#

1,200

0,400

0,400

0,192 C#*D#*E#*F#

2,000

19

2,000

21
22
23

L-3 + L-4 (sobre coberta)

24

L-4

25

L-5 + L-6

26

L-5

2,200

0,400

0,400

0,352 C#*D#*E#*F#

2,500

0,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

2,200

0,400

0,400

0,352 C#*D#*E#*F#

13,100

0,400

0,400

2,096 C#*D#*E#*F#

5,000

0,400

0,400

0,800 C#*D#*E#*F#

31,100

0,400

0,400

4,976 C#*D#*E#*F#

0,700

0,400

0,400

0,224 C#*D#*E#*F#

43,600

0,400

0,400

6,976 C#*D#*E#*F#

30

13,800

0,400

0,400

2,208 C#*D#*E#*F#

31

5,700

0,400

0,400

0,912 C#*D#*E#*F#

32

69,300

0,400

0,400

11,088 C#*D#*E#*F#

33

19,000

0,400

0,400

3,040 C#*D#*E#*F#

34

6,600

0,400

0,400

1,056 C#*D#*E#*F#

35

121,100

0,400

0,400

19,376 C#*D#*E#*F#

36

6,800

0,400

0,400

1,088 C#*D#*E#*F#

37

4,000

0,400

0,400

0,640 C#*D#*E#*F#

38

1,300

0,400

0,400

0,208 C#*D#*E#*F#

39

1,700

0,400

0,400

0,272 C#*D#*E#*F#

40

1,600

0,400

0,400

0,256 C#*D#*E#*F#

27
28
29

2,000
L-6

Pàg.:

46

10,200

20

AMIDAMENTS

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

3

18

51

41

L-7

5,400

0,400

0,400

0,864 C#*D#*E#*F#

42

L-8

7,600

0,400

0,400

1,216 C#*D#*E#*F#

43

1,000

0,400

0,400

0,160 C#*D#*E#*F#

44

73,300

0,400

0,400

11,728 C#*D#*E#*F#

45

2,800

0,400

0,400

0,448 C#*D#*E#*F#
EUR

11,100

0,400

0,400

1,776 C#*D#*E#*F#

49

2,800

0,400

0,400

0,448 C#*D#*E#*F#

50

15,800

0,400

0,400

2,528 C#*D#*E#*F#

51

18,800

0,400

0,400

3,008 C#*D#*E#*F#

28,200

0,400

0,400

4,512 C#*D#*E#*F#

18,100

0,400

0,500

3,620 C#*D#*E#*F#

52
53

Rases sota paviment no asfàltic per 3/4

54
55

3,300

0,400

0,500

0,660 C#*D#*E#*F#

56

15,000

0,400

0,500

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

14,700

0,400

0,400

2,352 C#*D#*E#*F#

4,300

0,400

0,100

0,172 C#*D#*E#*F#

3,900

0,400

0,100

0,156 C#*D#*E#*F#

3,500

0,400

0,100

0,280 C#*D#*E#*F#

57

Rases sota pav. no asfàltic per xarxa p

58
59

Rases sota calçada

60

L-1

61
62

2,000

63

3,800

0,400

0,100

0,152 C#*D#*E#*F#

64

L-1 + L-2

6,100

0,400

0,100

0,244 C#*D#*E#*F#

65

L-6

6,200

0,400

0,100

0,248 C#*D#*E#*F#

66

L-8

3,500

0,400

0,100

0,140 C#*D#*E#*F#

3,700

0,400

0,100

0,148 C#*D#*E#*F#

4,500

0,400

0,100

0,180 C#*D#*E#*F#

3,500

0,400

0,100

0,280 C#*D#*E#*F#

42,000

0,400

0,500

8,400 C#*D#*E#*F#

67
68
69
70

2,000
Rases a sòl no pavimentat per 3/4 tubs

71
72

Rases a sòl no pavimentat per 1/2 tubs

73

L-1

3,600

0,400

0,500

0,720 C#*D#*E#*F#

74

36,600

0,400

0,500

7,320 C#*D#*E#*F#

75

0,500

0,400

0,500

0,100 C#*D#*E#*F#

76

6,600

0,400

0,500

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

77

6,800

0,400

0,500

1,360 C#*D#*E#*F#

78

13,900

0,400

0,500

2,780 C#*D#*E#*F#

79

52

18,500

0,400

0,500

3,700 C#*D#*E#*F#

80

L-2

2,100

0,400

0,500

0,420 C#*D#*E#*F#

81

5,700

0,400

0,500

1,140 C#*D#*E#*F#

82

3,500

0,400

0,500

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

83

9,400

0,400

0,500

1,880 C#*D#*E#*F#

84

2,900

0,400

0,500

0,580 C#*D#*E#*F#

85

L-3 (sobre coberta)

26,400

0,000

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

86

L-6

48,200

0,400

0,500

9,640 C#*D#*E#*F#

87

19,100

0,400

0,500

3,820 C#*D#*E#*F#

88

5,600

0,400

0,500

1,120 C#*D#*E#*F#

89

3,600

0,400

0,500

0,720 C#*D#*E#*F#

90

3,900

0,400

0,500

0,780 C#*D#*E#*F#

1,900

1,100

1,300

2,717 C#*D#*E#*F#

91

Caixa de comanament

92

Pericó comptador

93

Pericons fora de rasa

2,000

0,900

0,900

1,400

1,134 C#*D#*E#*F#

0,500

0,500

0,500

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

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

53

AMIDAMENTS
2

TOTAL AMIDAMENT
5

F9365H11
Num.

m3

Text

207,977

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, amb acabat reglejat
Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Sota paviment no asfàltic

2

Franc Comptat L8

54,900
61,000

4

Franc Comptat L1

67,900

5

Felip II L6

11,800

0,100

6

Sota paviment asfàltic

7

Franc Comptat L8

3

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

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

3

L-1

10,200

10,200 C#*D#*E#*F#

4

2,400

2,400 C#*D#*E#*F#

5

59,000

59,000 C#*D#*E#*F#

6

13,200

13,200 C#*D#*E#*F#

7

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

8

1,200

1,200 C#*D#*E#*F#

5,490 C#*D#*E#*F#

9

141,200

141,200 C#*D#*E#*F#

0,100

6,100 C#*D#*E#*F#

10

7,600

7,600 C#*D#*E#*F#

0,100

6,790 D#*E#

11

13,100

13,100 C#*D#*E#*F#

1,180 D#*E#

12

2,600

2,600 C#*D#*E#*F#

D#*E#

13

13,800

13,800 C#*D#*E#*F#

0,700

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

2,100

4,200 C#*D#*E#*F#

0,100

71,800

0,150

10,770 C#*D#*E#*F#

14

8

1,500

0,150

0,225 C#*D#*E#*F#

15

L-1 + L-2

9

3,400

0,150

0,510 C#*D#*E#*F#

16

L-2 sobre coberta

19,800

19,800 C#*D#*E#*F#

48,900

0,150

7,335 C#*D#*E#*F#

17

L-2

42,400

42,400 C#*D#*E#*F#

11

0,500

0,150

0,075 C#*D#*E#*F#

18

1,200

2,400 C#*D#*E#*F#

12

7,600

0,150

1,140 C#*D#*E#*F#

19

3,000

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

18,100

0,150

2,715 C#*D#*E#*F#

20

0,600

1,200 C#*D#*E#*F#

14

23,000

0,150

3,450 C#*D#*E#*F#

21

1,200

1,200 C#*D#*E#*F#

15

29,300

0,150

4,395 C#*D#*E#*F#

22

2,200

2,200 C#*D#*E#*F#

16

24,200

0,150

3,630 C#*D#*E#*F#

23

L-3 + L-4 (sobre coberta)

2,000

2,500

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

17

6,900

0,150

1,035 C#*D#*E#*F#

24

L-4

2,200

2,200 C#*D#*E#*F#

18

48,100

0,150

7,215 C#*D#*E#*F#

25

L-5 + L-6

2,000

13,100

26,200 C#*D#*E#*F#

94,200

0,150

14,130 C#*D#*E#*F#

26

L-5

5,000

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

7,600

0,150

1,140 C#*D#*E#*F#

27

31,100

31,100 C#*D#*E#*F#

0,700

1,400 C#*D#*E#*F#

19

Franc Comptat L1

Felip II L6

20

2,000
2,000

28

TOTAL AMIDAMENT

1
2

43,600 C#*D#*E#*F#

13,800

13,800 C#*D#*E#*F#

31

5,700

5,700 C#*D#*E#*F#

32

69,300

69,300 C#*D#*E#*F#

Rases sota calçada

33

19,000

19,000 C#*D#*E#*F#

L-1

4,300 C#*D#*E#*F#

34

6,600

6,600 C#*D#*E#*F#

3,900

3,900 C#*D#*E#*F#

35

121,100

121,100 C#*D#*E#*F#

3,500

7,000 C#*D#*E#*F#

36

6,800

6,800 C#*D#*E#*F#

6,100

6,100 C#*D#*E#*F#

37

4,000

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

3,800

3,800 C#*D#*E#*F#

38

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

6,200

6,200 C#*D#*E#*F#

39

1,700

1,700 C#*D#*E#*F#

m

Text

Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de 40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4,300

4

2,000
L-1 + L-2

6
7

29

43,600

3

5

77,325

2,000

30

FDG213A7
Num.

L-6

TOTAL Fórmula

L-6

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

40

1,600

1,600 C#*D#*E#*F#

9

3,700

3,700 C#*D#*E#*F#

41

L-7

5,400

5,400 C#*D#*E#*F#

10

4,500

4,500 C#*D#*E#*F#

42

L-8

7,600

7,600 C#*D#*E#*F#

7,000 C#*D#*E#*F#

43

1,000

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

44

73,300

73,300 C#*D#*E#*F#

8

L-8

11

2,000

3,500
TOTAL AMIDAMENT

7

2,000

10

13

6

Pàg.:

FDG5X002
Num.
1

m

Text

50,000

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 o de 80 mm de diàmetre nominal, segons els casos,
de doble capa, i reblert de rasa amb terres seleccionades
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Sota paviment no asfàltic per 1/2 tubs
EUR

45

2,800

2,800 C#*D#*E#*F#

46

11,100

11,100 C#*D#*E#*F#

47

2,600

2,600 C#*D#*E#*F#

48

69,200

69,200 C#*D#*E#*F#

49

2,800

2,800 C#*D#*E#*F#

50

15,800

15,800 C#*D#*E#*F#

54

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

51

18,800

52
53

28,200
4,000

18,100

72,400 C#*D#*E#*F#

55

4,000

3,300

13,200 C#*D#*E#*F#

56

4,000

15,000

60,000 C#*D#*E#*F#

14,700

14,700 C#*D#*E#*F#

Rases sota pav. no asfàltic per xarxa p

FFB29355

Num.
1

m

Text

Tipus

[C]

Xarxa primària

[D]

[E]

[F]

m

Num.
1

m

Text

Num.

Text

1

L-2

45,200 C#*D#*E#*F#

69,700

69,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

FFB24355

Num.

Text

1

L-1

m

706,700

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

252,000

252,000 C#*D#*E#*F#

2

22,400

22,400 C#*D#*E#*F#

3

26,900

26,900 C#*D#*E#*F#

4

24,200

24,200 C#*D#*E#*F#

5

7,100

7,100 C#*D#*E#*F#

27,300

27,300 C#*D#*E#*F#

13,700 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

7

8,300

8,300 C#*D#*E#*F#

8

30,100

30,100 C#*D#*E#*F#

12,800

12,800 C#*D#*E#*F#

10,800

21,600 C#*D#*E#*F#

11

8,600

8,600 C#*D#*E#*F#

12

2,100

2,100 C#*D#*E#*F#

13

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

15,700

9

0,000

L-2

10

2,000

14

3,700

3,700 C#*D#*E#*F#

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

15

24,300

24,300 C#*D#*E#*F#

16

9,100

9,100 C#*D#*E#*F#

21,300

21,300 C#*D#*E#*F#

Tipus

18

23,400

23,400 C#*D#*E#*F#

23,400

23,400 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

54,200

m

TOTAL Fórmula

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

L-2

FFB26355

45,200
L-8

TOTAL Fórmula

54,200 C#*D#*E#*F#
54,200

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa
Tipus

[C]

2

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

17

19

L-5
L-6

20

5,700

5,700 C#*D#*E#*F#

21

69,300

69,300 C#*D#*E#*F#

22

19,000

19,000 C#*D#*E#*F#

23

6,600

6,600 C#*D#*E#*F#

24

51,500

51,500 C#*D#*E#*F#

25

121,100

121,100 C#*D#*E#*F#

26

46,800

46,800 C#*D#*E#*F#

33,000

33,000 C#*D#*E#*F#

27

34,500

34,500 C#*D#*E#*F#

28

L-7

5,600

5,600 C#*D#*E#*F#

4,800

4,800 C#*D#*E#*F#

17,600

17,600 C#*D#*E#*F#

1,000

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

3

L-3

43,800

43,800 C#*D#*E#*F#

29

4

L-4

175,000

175,000 C#*D#*E#*F#

30

1,100

2,200 C#*D#*E#*F#

31

7,600

7,600 C#*D#*E#*F#

6

22,500

22,500 C#*D#*E#*F#

32

24,400

24,400 C#*D#*E#*F#

7

20,600

20,600 C#*D#*E#*F#

33

151,200

151,200 C#*D#*E#*F#

8

68,500

68,500 C#*D#*E#*F#

34

3,400

3,400 C#*D#*E#*F#

41,400

41,400 C#*D#*E#*F#

35

1,500

1,500 C#*D#*E#*F#

10

11,000

11,000 C#*D#*E#*F#

36

11

18,400

18,400 C#*D#*E#*F#

12

17,800

17,800 C#*D#*E#*F#

76,800

76,800 C#*D#*E#*F#

5

9

13

2,000

L-5

L-6

56

26,300 C#*D#*E#*F#

2,000

TOTAL AMIDAMENT
11

26,300

13,700

AMIDAMENT DIRECTE
FFB27355

L-7

6

TOTAL AMIDAMENT
FFB28355

Pàg.:

1.111,200

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa

2

10

28,200 C#*D#*E#*F#

15
16

TOTAL AMIDAMENT

9

14

Rases sota paviment no asfàltic per 3/4

58

8

AMIDAMENTS

18,800 C#*D#*E#*F#

54

57

55

EUR

L-8

2,000

0,600

1,200 C#*D#*E#*F#

37

19,900

19,900 C#*D#*E#*F#

38

16,200

16,200 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
13

FJS5A761

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

Arbres L.1

2

Arbres L.2

2,000

2,000 C#

3

Arbres L.6

57,000

57,000 C#

4

Arbres L.8

16,000

16,000 C#

5

Arbusts L.2

10,000

10,000 C#

6

Arbusts L.6

2,000

2,000 C#

45,000

Num.
1

m

Text

L-4 (gespa)

[D]

6,660

49,500

[E]

FJS51761

Num.

Text

1

L-2

m

18

FN119324

[F]

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

FJSZ0019

u

Vàlvula antisifó de connexió de 1/2'', inclou subministrament, col.locació, muntatge i part proporcional de peces
de connexió. Tot inclòs completament acabat.

19

FN11A324

u

0,000

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

20

FN118324

u

0,000

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada en pericó de canalització soterrada

329,670

[F]

0,000

TOTAL Fórmula

AMIDAMENT DIRECTE

[C]

[D]

3,330

8,300

27,639 C#*D#*E#*F#

2

3,330

3,500

11,655 C#*D#*E#*F#

3

3,330

6,400

21,312 C#*D#*E#*F#

4

3,330

2,700

8,991 C#*D#*E#*F#

5

3,330

21

FN3383S7
Num.

u

Text

0,000

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb cos de
PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula
1

Caixa de comptador

2,000

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

22

FN3373S7

41,500

138,195 C#*D#*E#*F#

6

18,200

18,200 C#*D#*E#*F#

Num.

7

22,400

22,400 C#*D#*E#*F#

1

8

18,700

18,700 C#*D#*E#*F#

9

19,400

19,400 C#*D#*E#*F#

10

24,500

24,500 C#*D#*E#*F#

11

25,200

25,200 C#*D#*E#*F#

12

u

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

329,670 C#*D#*E#*F#

[E]

Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors. Inclou subministrament, instal.lació i
muntatge. Tot inclòs completament acabat.

AMIDAMENT DIRECTE

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada
5m
Tipus

u

132,000

TOTAL AMIDAMENT
15

17

45,000 C#

[C]

FJSA0002

u

Text

2,000

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb cos de
PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada superficialment
Tipus

Caixa de comanament (L-2)

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

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

23

FN3363S7

u

TOTAL Fórmula

1,000

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb cos de
PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada superficialment

38,200

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

3,330

15,700

52,281 C#*D#*E#*F#

3,330

25,700

85,581 C#*D#*E#*F#

1

Caixa de comanament (L-3/4/5/6/7)

5,000

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

3,330

16,900

56,277 C#*D#*E#*F#

2

L-4

1,000

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

16

3,330

14,300

47,619 C#*D#*E#*F#

17

3,330

23,100

76,923 C#*D#*E#*F#

13

L-4

14
15

L-5

18
19

3,330

4,900

16,317 C#*D#*E#*F#

L-7

3,330

88,800

295,704 C#*D#*E#*F#

3,330

14,100

46,953 C#*D#*E#*F#

L-8

3,330

15,800

52,614 C#*D#*E#*F#

3,330

9,000

29,970 C#*D#*E#*F#

20
21
22

58

1.134,631

AMIDAMENT DIRECTE

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la
rasa inclosos.
Tipus

16

TOTAL Fórmula

1

FJS51762

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33
cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
Tipus

AMIDAMENTS

1.130,000

TOTAL AMIDAMENT
14

57

EUR

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
24

FN3343S7
Num.

Text

1

L-1

u

TOTAL Fórmula

6,000

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, amb cos de
PVC, bola de PVC i anells de tancament de tefló, muntada superficialment
Tipus

[C]

3,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Pàg.:

L-5

1,000

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

L-6

3,000

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

4

L-8

2,000

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

1

Jardineres elevades

9,000

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

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

2

Parterres a nivell

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

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

3

L-1

5,000

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

4

L-2

2,000

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

5

L-3

1,000

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

6

L-4

1,000

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

7

L-5

1,000

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

8

L-6

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

9

L-7

1,000

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

10

L-8

2,000

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

Caixa de comanament (L-1 i L-8)
L-2

2,000
2,000
TOTAL AMIDAMENT

FN81A324

u

FNER1551

u

u

FNER1351

u

FN7615E2

u

6,000

u

FJSB1311

u

36

32

FJSB1411

u

FJS1U001

FDK2X002

u

2,000

6,000

FJSD0505

u

Num.

Text

38

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de connexió tipus ''baioneta'' de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa, vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per a
connexió amb la canonada, instal·lada

FJSZ0007

u

0,000

Arqueta de 126x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossat i lliscat
per l'interior i solera de graves de 0,50 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou subministrament,
transport, i col.locació de tapa de quatre fulles de xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i
bastiment de perfil metàl·lic, acabat amb dues capes de pintura d'imprimació antioxidant i dues capes de pintat
final segons color que designi la direcció facultativa. Element complert, segons detalls.
1,000

Arqueta rodona de 25 cm de diàmetre, tipus 'rd' model vb-708 o equivalent, amb cargol per tancar. Inclou
subministrament, col.locació i muntatge amb fixació de formigó HM-20. Tot inclòs completament acabat.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

L-1

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

L-2

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

3

L-3

2,000

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

4

L-4

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

5

L-5

4,000

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

6

L-6

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

7

L-7

4,000

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

8

L-8

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

u

1,000
1

Text

Tipus

Comptador

47,000

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra
[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

34

TOTAL Fórmula

2

FDK2A4F3

60

35,000

TOTAL AMIDAMENT

Regulador de pressió de plàstic de connexió de fins a 1´´ 1/2, amb sortida fixa de 3 bar, amb racord per presa
de manòmetre, inclou subministrament, col.locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot
inclòs completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

Num.

FJS70003

u

1,000

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs
AMIDAMENT DIRECTE

33

u

2,000

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs
AMIDAMENT DIRECTE

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs
AMIDAMENT DIRECTE

31

[D]

0,000

37

FJSB1211

[C]

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de
plàstic, per a una pressió de sortida de 4 bar, roscada a la canonada
AMIDAMENT DIRECTE

30

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
35

Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat
AMIDAMENT DIRECTE

29

1,000

Text

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh,
sense vàlvula de purga, muntat roscat
AMIDAMENT DIRECTE

28

13,000

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120
mesh, sense vàlvula de purga, muntat roscat
AMIDAMENT DIRECTE

FNER1451

Num.

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

27

Pàg.:

3

6

26

AMIDAMENTS

2

5

25

59

1,000

8,000

Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent, inclou subministrament, col.locació, muntatge i
part proporcional de peces de connexió. Tot inclòs completament acabat.

EUR

39

FDK254F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

12

L2

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

13

L5

1,000

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

4,000

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

14

L6

5,000

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

2

L-2

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

15

L7

1,000

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

3

L-3

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

16

L8

3,000

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

4

L-4

1,000

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

5

L-5

3,000

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

6

L-6

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

7

L-7

2,000

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

8

L-8

2,000

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

FDKZ3179

u

Text

24,000

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
44

FDGZU010
Num.

m

Text

1

Sota paviment no asfàltic per 1/2 tubs

2

L-1

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000

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

3

10,200

10,200 C#*D#*E#*F#

4

2,400

2,400 C#*D#*E#*F#

5

59,000

59,000 C#*D#*E#*F#

4,000

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

6

13,200

13,200 C#*D#*E#*F#

2

L-2

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

7

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

3

L-3

0,000

0,000 C#*D#*E#*F#

8

1,200

1,200 C#*D#*E#*F#

4

L-4

1,000

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

9

141,200

141,200 C#*D#*E#*F#

5

L-5

3,000

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

10

7,600

7,600 C#*D#*E#*F#

6

L-6

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#

11

13,100

13,100 C#*D#*E#*F#

7

L-7

2,000

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

12

2,600

2,600 C#*D#*E#*F#

8

L-8

2,000

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

13

13,800

13,800 C#*D#*E#*F#

14

0,700

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

2,100

2,100 C#*D#*E#*F#

FJS22211

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 3/4´´, amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat

15

L-1 + L-2

16

L-2 sobre coberta

19,800

19,800 C#*D#*E#*F#

17

L-2

42,400

42,400 C#*D#*E#*F#

18

AMIDAMENT DIRECTE
FN749324

u

2,000

FN76X001
Num.

Text

u

1,000

Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de diàmetre nominal >= 1´´1/2, de plàstic, preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

19

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió màxima i amb un
diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
AMIDAMENT DIRECTE

43

Banda contínua 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

L-1

24,000

TOTAL Fórmula

20

2,000

DN 1'' 1/2

2

L-2

1,200 C#*D#*E#*F#

1,200

1,200 C#*D#*E#*F#

22

2,200

2,200 C#*D#*E#*F#

2,500

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

L-3 + L-4 (sobre coberta)

24

L-4

25

L-5 + L-6

26

L-5

3

DN 1'' 1/4

4

L2

1,000

5

L3

6

28

1,000

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

2,400 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#

0,600

27
1

1,200
3,000

21

23

29

2,000

2,200

2,200 C#*D#*E#*F#

13,100

13,100 C#*D#*E#*F#

5,000

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

31,100

31,100 C#*D#*E#*F#

0,700

1,400 C#*D#*E#*F#

43,600

43,600 C#*D#*E#*F#

30

13,800

13,800 C#*D#*E#*F#

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

31

5,700

5,700 C#*D#*E#*F#

1,000

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

32

69,300

69,300 C#*D#*E#*F#

L4

4,000

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

33

19,000

19,000 C#*D#*E#*F#

7

L5

3,000

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

34

6,600

6,600 C#*D#*E#*F#

8

L6

1,000

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

35

121,100

121,100 C#*D#*E#*F#

9

L7

3,000

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

36

6,800

6,800 C#*D#*E#*F#

37

4,000

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

38

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

10

DN 3/4''

11

L1

6,000

6,000 C#*D#*E#*F#
EUR

L-6

62

37,000

1

TOTAL AMIDAMENT

42

Pàg.:

L-1

Num.

41

AMIDAMENTS

1

TOTAL AMIDAMENT
40

61

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

39

42

L-7

63

AMIDAMENTS

Pàg.:

1,700 C#*D#*E#*F#

88

5,600

5,600 C#*D#*E#*F#

1,600

1,600 C#*D#*E#*F#

89

3,600

3,600 C#*D#*E#*F#

5,400

5,400 C#*D#*E#*F#

90

3,900

3,900 C#*D#*E#*F#
1,900 C#*D#*E#*F#

1,700

40
41

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

7,600

7,600 C#*D#*E#*F#

91

Caixa de comanament

1,900

43

1,000

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

92

Pericó comptador

0,900

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

44

73,300

73,300 C#*D#*E#*F#

93

Pericons fora de rasa

0,500

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

L-8

45

2,800

2,800 C#*D#*E#*F#

46

11,100

11,100 C#*D#*E#*F#

47

2,600

2,600 C#*D#*E#*F#

48

69,200

69,200 C#*D#*E#*F#

49

2,800

2,800 C#*D#*E#*F#

50

15,800

15,800 C#*D#*E#*F#

51

18,800

18,800 C#*D#*E#*F#

52

28,200

28,200 C#*D#*E#*F#

53

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Títol
Capítol

1

Rases sota paviment no asfàltic per 3/4

01
01
12

FR2B1101

54

18,100

18,100 C#*D#*E#*F#

55

3,300

3,300 C#*D#*E#*F#

Num.

15,000

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

1

56
57

Rases sota pav. no asfàltic per xarxa p

58

14,700

59

Rases sota calçada

60

L-1

61
62

2,000

63

2,000

14,700 C#*D#*E#*F#

m2

Text

1.297,000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
ARBRAT I JARDINERIA

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent
inferior al 25 %
Tipus

Plaça sud

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

103,100

103,100 C#

2

19,870

19,870 C#

3

20,350

20,350 C#

4

33,030

33,030 C#

63,540

63,540 C#

4,300

4,300 C#*D#*E#*F#

5

3,900

3,900 C#*D#*E#*F#

6

153,860

153,860 C#

3,500

7,000 C#*D#*E#*F#

7

208,880

208,880 C#

3,800

3,800 C#*D#*E#*F#

8

35,670

35,670 C#

64

L-1 + L-2

6,100

6,100 C#*D#*E#*F#

9

65

L-6

6,200

6,200 C#*D#*E#*F#

10

66

L-8

Plaça nord

Placeta

108,120

108,120 C#

175,480

175,480 C#

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

11

51,150

51,150 C#

67

3,700

3,700 C#*D#*E#*F#

12

103,140

103,140 C#

68

4,500

4,500 C#*D#*E#*F#

3,500

7,000 C#*D#*E#*F#

42,000

42,000 C#*D#*E#*F#

69
70

2,000
Rases a sòl no pavimentat per 3/4 tubs

71
72

Rases a sòl no pavimentat per 1/2 tubs

73

L-1

TOTAL AMIDAMENT
2

2R00X001

3,600

3,600 C#*D#*E#*F#

74

36,600

36,600 C#*D#*E#*F#

75

0,500

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

76

6,600

6,600 C#*D#*E#*F#

77

6,800

6,800 C#*D#*E#*F#

1

78

13,900

13,900 C#*D#*E#*F#

2

18,500

18,500 C#*D#*E#*F#

3

80

2,100

2,100 C#*D#*E#*F#

4

81

5,700

5,700 C#*D#*E#*F#

5

82

3,500

3,500 C#*D#*E#*F#

6

83

9,400

9,400 C#*D#*E#*F#

7

84

2,900

2,900 C#*D#*E#*F#

8

79

L-2

Num.

Text

m

1.076,190

Formació de jardineria parterre, amb fonament de cèrcol de formigó armat, muret de bolc de ciment d'11 cm de
gruix, coronat amb morter de ciment, formant pendent cap a l'interior, folrat amb xapa d'acer ''corten'' de 3 mm
en diferents trams d'1,5 m i en diferents mides d'alçada de 200 a 500 mm, amb plecs per riditzar el conjunt,
adaptada al contorn del mur, seguint el perímetre exterior, agafada sobre perfils U d'acer, interposats i agafats,
al seu torn, amb cargols, segons detall en plànols. Inclosa oxidació en obra i posterior envernissat, amb ''obatol''
o producte equivalent
[C]

[D]

2,000

3,100

2,000

3,910

7,820 C#*D#

Jardinera 2

2,000

1,500

3,000 C#*D#

2,000

4,500

9,000 C#*D#

Jardinera 3

2,000

3,400

6,800 C#*D#

2,000

2,900

5,800 C#*D#

Jardinera 4

2,000

3,700

7,400 C#*D#

2,000

1,480

2,960 C#*D#

Jardinera 1

Tipus

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

6,200 C#*D#

85

L-3 (sobre coberta)

26,400

26,400 C#*D#*E#*F#

9

1,000

2,720

2,720 C#*D#

86

L-6

48,200

48,200 C#*D#*E#*F#

10

1,000

7,530

7,530 C#*D#

19,100

19,100 C#*D#*E#*F#

11

1,000

3,750

3,750 C#*D#

87

EUR

Jardinera 5

64

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

12
13

1,000
Jardinera 6

7,600

4,460 C#*D#

7,530

7,530 C#*D#

15

1,000

1,990

1,990 C#*D#

1,000

7,930

7,930 C#*D#

Jardinera 7

2,000

4,690

9,380 C#*D#

2,000

9,350

18,700 C#*D#

Jardinera 8

4,000

3,000

12,000 C#*D#

1,000

2,940

2,940 C#*D#

20

TOTAL AMIDAMENT
FR3P2212
Num.

m3

Text

6

7

[C]

[D]

[E]

[F]

120,000

0,800

0,800

0,500

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

Arbusts

585,000

0,250

0,250

0,250

9,141 C#*D#*E#*F#

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

0,300

72,000 C#*D#*E#*F#

Base del talús

150,000

0,300

45,000 C#*D#*E#*F#

3

Jardinera 1

10,770

0,400

4,308 C#*F#

4

Jardinera 2

5,590

0,400

2,236 C#*F#

5

Jardinera 3

8,640

0,400

3,456 C#*F#

6

Jardinera 4

4,480

0,400

1,792 C#*F#

7

Jardinera 5

22,280

0,400

8,912 C#*F#

8

Jardinera 6

22,120

0,400

8,848 C#*F#

9

Jardinera 7

27,590

0,400

11,036 C#*F#

10

Jardinera 8

11

Parterres Franc Comtat - Sant Mateu

37,980

0,400

15,192 C#*D#*E#*F#

12

Parterre FelipII-Franc Comtat

35,700

0,300

10,710 C#*D#*E#*F#

0,400

TOTAL AMIDAMENT

Num.
1

Text

Arbres sense escocell

[C]

35,000

[D]

[E]

Excavació de clot per escocell

m

Text

[D]

[E]

[F]

85,000

1,200

1,200

0,800

9

[C]

Confinament de bambú

20,000

2

Confinament d'arbres amb escocell

85,000

F228X002

1

m3

Text

[D]

[E]

1,200

4,000

97,920

[F]

FR434A2B

u

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

85,000

408,000 C#*D#*E#*F#
428,000

[F]

TOTAL Fórmula

85,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

97,920 C#*D#*E#*F#

Rebliment i piconatge de clot excavat per escossell i arbre de dimensions aproximades 1,2x1,2x0,8 m, amb
terres estructurades formades per grava de granumoletria 50-70 mm i terra vegetal, segons detall.
Tipus

Excavació de clot per escocell

TOTAL Fórmula

Barrera antiarrels amb làmina ROOTBARRIER 325 de la casa PROJAR, o equivalent, de 65 cm d'alçada,
col·locada, excavació no inclosa.
Tipus

85,000

Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ

3,144 C#*D#*F#
AMIDAMENT DIRECTE
11

FR43H439

u

186,634

[F]

[C]

1

Num.

12

FR42122B

u

TOTAL Fórmula

C#

3

C#

4

C#

5

C#

6

C#

7

C#

13

FR469J3D

u

FR451G2B

u

6,000

Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm
i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
AMIDAMENT DIRECTE

EUR

2,000

Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350 cm, en contenidor de 40 a 120 l
AMIDAMENT DIRECTE

14

48,000

Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i
profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
AMIDAMENT DIRECTE

35,000 C#

2

21,000

Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 16 a 18 cm, en contenidor de 70 l
AMIDAMENT DIRECTE

Excavació de clot de plantació de dimensions 0,8x0,8x0,8 m, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb
accessori retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants mecànicament
al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al 25 %
Tipus

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

240,000

3,000

585,000

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica del material excavat

TOTAL Fórmula

Parterres plaça

2,620

m3

Text

FRIX004
Num.

1

u

8

47,541

2

FR2G3A81

1

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana
Tipus

Excavació de clot de plantació de dimensions 0,25x0,25x0,25 m, amb mitjans manuals i càrrega de les terres
sobrants manualment sobre camió, en un pendent inferior al 25 %

TOTAL AMIDAMENT

Arbres sense escocell

m3

u

TOTAL Fórmula

2

FR3P2311

F222H422
Num.

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
Tipus

FR2G1111

66

35,000

AMIDAMENT DIRECTE

1

Num.

5

TOTAL AMIDAMENT

135,510

TOTAL AMIDAMENT
4

C#

4,460

19

3

C#

9

1,000

18

Pàg.:

8

1,000

17

AMIDAMENTS

7,600 C#*D#

14

16

65

28,000

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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AMIDAMENTS
15

FR44F62B

u

Pàg.:

FR45BJ3B

u

FR43942C

u

FR4SX003

U

2,000

FR46AK35

u

FR46AH35

u

27

4,000

28

0,000

1

Base de mur verd

2

Parterre Felip II-Franc Comtat

FR40X001

FR4U1303

u

11,000

FR4C3617

u

29

15,000

Subministrament de bambú
20,000

Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor d'1,5 l
AMIDAMENT DIRECTE

23

FR46A436
Num.

u

Text

kg

FR632Q31

u

Subministrament de Juniperus pfitzeriana Mint Julep d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 a 5 l

AMIDAMENT DIRECTE
22

u

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

24,000

[F]

Parterre rampa

10,000

10,000 C#

2

Talús plaça nord

4,000

4,000 C#

Text

30

120,000 C#

35,000

35,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

155,000

AMIDAMENT DIRECTE

12,000

Subministrament de Sagina Subulata

Subministrament de barreja de ray-grass anglès (Lolium perenne), poa de prat (Poa pratensis), festuca (Festuca
rubra) i agrostis blanca (Agrostis estolonifera), de qualitat normal
100,000

Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència amb pa de terra amb malla metàl.lica i guix,
amb camió grua, en un pendent inferior al 25 %
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

FR4EE232
Num.

u

Text

Freixes

21,000

21,000 C#

Roures

28,000

28,000 C#

3

Lledoners

2,000

2,000 C#

4

Xicrandes

4,000

4,000 C#

5

Pruneres

9,000

9,000 C#

6

Til·lers

2,000

2,000 C#

7

Liquidambars

48,000

48,000 C#

FR64X001
Num.

u

Text

114,000

Plantació d'arbre de fulla persistent, d'alçària de 3 a 6 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25%
Tipus

Xipresos

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

6,000 C#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

31

TOTAL Fórmula

Jardineres rampa

43,000

43,000 C#

2

Jardineres plaça

150,000

150,000 C#

Jardinera placeta

27,000

27,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

FR4H3433
Num.

Text

u

6,000

Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en contenidor d'1,5 l
FR661111
Num.

25

TOTAL Fórmula

14,000

1

3

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
24

TOTAL Fórmula

2

1

TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

1

[E]

120,000

Subministrament de Juniperus communis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 a 5 l
Tipus

114,000

AMIDAMENT DIRECTE

Num.

FR46X001

Tipus

Subministrament de Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 a 5 l

AMIDAMENT DIRECTE
21

Text

68

Subministrament d'Hedera hibernica d'alçària de 100 a 125 cm, en contenidor de 2 l

Subministrament Espí de Coral ( Pyracantha Coccinea), en contenidor

AMIDAMENT DIRECTE
20

u

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE
19

FR4DNK3A
Num.

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 70 l

AMIDAMENT DIRECTE
18

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
26

9,000

AMIDAMENT DIRECTE
17

AMIDAMENTS

Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57
cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
AMIDAMENT DIRECTE

16

67

220,000

u

Text

Plantació d'arbust d'alçària 0,1 a 0,6 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
Tipus

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

Jardineres rampa

60,000

60,000 C#

2

Jardineres plaça

54,000

54,000 C#

32

Romaní

114,000

114,000 C#

Espigol

220,000

220,000 C#

3

Sagina subulata

4

Heura

FR661211
Num.
1

EUR

TOTAL Fórmula

1

12,000

12,000 C#

155,000

155,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

1

[F]

2

Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor d'1,5 l
Tipus

[E]

u

Text

Juniperus chinensis pfitzeriana

501,000

Plantació d'arbust d'alçària 0,6 a 1,2 m, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
Tipus

[C]

14,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
2

Pàg.:

Juniperus chinensis pf. Aurea

3

Juniperus chinensis pf. Glauca

4

Bambú

5

Cotoneaster horizontalis

FR72X001

Num.
1

m2

Text

Parament de mur verd

Parterres plaçeta (Felip II-Dom Bosco)

15,000

15,000 C#

2

Escala c/ d'Orà (Plaça-Franc Comptat)

176,350

1,200

211,620 C#*D#*E#*F#

20,000

20,000 C#

3

Base del talús

254,000

1,200

304,800 C#*D#*E#*F#

24,000

24,000 C#

4

Deducció bambú

11,100

1,500

5

Parterre FelipII-Franc Comtat

35,700

1,200

[C]

[D]

75,700

2,000

[E]

FR716011
Num.
1

m2

Text

Coberta enjardinada

[C]

[D]

[F]

FR6P1465

Num.

u

Text

[F]

280,000

1

Lledoners
Arbres de l'amor

[C]

[E]

FR82X001
Num.

u

Text

[F]

3,000

3,000 C#*D#*E#*F#
16,000

[D]

[E]

[F]

Acàcies

21,000

21,000 C#

2

Roures

31,000

31,000 C#

3

Lledoners

3,000

3,000 C#

4

Xicrandes

4,000

4,000 C#

5

Pruneres

9,000

9,000 C#

6

Til·lers

2,000

2,000 C#

7

Liquidambars

48,000

48,000 C#

8

Xiprers

6,000

6,000 C#

Num.

Text

m2

[C]

[D]

[E]

Text

Tipus

1.087,050

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Parterres horitzontals

203,770

203,770 C#*D#*E#*F#

Talús (zones planes)

200,000

200,000 C#*D#*E#*F#

FR3SE212

m2

403,770

Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel, escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Text

Tipus

[C]

[D]

453,700

1,200

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Parterres plaçeta (Felip II-Dom Bosco)

2

Escala c/ d'Orà (Plaça-Franc Comptat)

176,350

1,200

211,620 C#*D#*E#*F#

3

Talús Plaça-Franc Comptat (zona inferi

153,720

1,200

184,464 C#*D#*E#*F#

4

Parterres horitzontals

203,770

203,770 C#*D#*E#*F#

5

Talús (zones planes)

290,000

290,000 C#*D#*E#*F#

Obra
Títol
Capítol

01
01
13

GB12X001

m

544,440 C#*D#*E#*F#

1.434,294

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
PROTECCIONS

Barana d'acer 'corten', tipus A, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm,
ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de 980 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre moduls d'acer
inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge. (baranes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34 i 35)
AMIDAMENT DIRECTE

2

GB12X002

m

3

FB12X001

m

211,490

Barana d'acer, tipus A, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, ancorada
amb soldadura a perfil de base existent, de 980 mm d'alçària total, subministrada amb una capa d'imprimació i
acabada amb dues capes de pintura de partícules metàl·liques. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox.
Element complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge. (baranes 4, 5, 36 i 40)
AMIDAMENT DIRECTE

124,000

[F]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

1

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat 400 g/m2, amb suport de friselina de
polipropilé, de la casa BONTERRA IBÉRICA SL, o equivalent, col·locada en un terreny preparat amb un
pendent <= 50%, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat de 1 u/m2 i amb part proporcional de rasa perimetral de fixació
Tipus

42,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

1

FRI3X002

39

TOTAL Fórmula

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

[C]

-16,650 C#*D#*E#*F#

2

Num.

Tutor per a arbres, amb 3 pals de fusta de castanyer, clavats a terra d'1,70 m d'alçària, solidaritzats per l'extrem
superior i amb sengles aspres de goma per subjecció de l'arbre
Tipus

-1,000

TOTAL AMIDAMENT

13,000

TOTAL AMIDAMENT
37

Num.

280,000

TOTAL AMIDAMENT
36

544,440 C#*D#*E#*F#

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat 400 g/m2, amb suport de friselina de
polipropilé, de la casa BONTERRA IBÉRICA SL, o equivalent, col·locada en un terreny preparat amb un
pendent < 15%, fixada amb grapes d'acer corrugat en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm,
amb una densitat de 0,5 u/m2 i amb part proporcional de rasa perimetral de fixació

TOTAL Fórmula

280,000 C#*D#*E#*F#

[D]

m2

TOTAL Fórmula

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli 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 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot
amb 50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. No inclou les feines de preparació
Tipus

2

FRI3X003

151,400

TOTAL AMIDAMENT
35

38

151,400 C#*D#*E#*F#

[E]

1,200

TOTAL AMIDAMENT

Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %
Tipus

453,700

70

84,000

TOTAL AMIDAMENT
34

Pàg.:

1

Hidrosembra de barreja de llavors per a plantes herbàcies, amb una dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de
fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament
lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2
Tipus

AMIDAMENTS

11,000 C#

11,000

TOTAL AMIDAMENT
33

69

28,930

Barana d'acer 'corten', tipus C, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, amb
brendoles verticals cada 11,2 cm de D 12 mm, ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de 1.171 mm
d'alçària total. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de
muntatge. (baranes 30 i 31)

TOTAL Fórmula

EUR

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
4

FB12X002

m

FB12X003

m

6

EB12X002

m

7

EB14X001

m

GB20X001

m

9

GB20X002

m

10

F800X001

m

Obra
Títol
Capítol

01
01
14

FQ13X002

u

Banc cilíndric de formigó, de 115 cm de diàmetre i 40 cm d'alçària, polit i hidrofugat, tipus ''Roc'' d'Escofet,
col·locat

5

FQ13X003

u

FQ11X002

u

6

FQ11X005
Num.

32,160

m

Text

2

FQ11X003

u

12,000

Banc de llistons de fusta d'Iroko, sense respatller, sobre peus d'acer galvanitzat, subjectat a base de formigó
amb platina sota paviment, segons detalls de plànol, col·locat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

2,000

7,900

15,800 C#*D#

1,000

3,430

3,430 C#*D#

3

1,000

3,100

3,100 C#*D#

4

3,000

2,400

7,200 C#*D#

5

1,000

1,500

1,500 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

7

28,000

FQ11X006
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

2,600

2,600 D#

3,500

3,500 D#

3

2,700

2,700 D#

FQ42X002

u

FQ21X001

u

13,000

Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb tres llistons al seient i 3 al respatller, potes amb
braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE, ancorat
EUR

FQ31X001

u

8,800

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 800 mm d'alçària, i D 95 mm, amb anell
d'acer inox., amb forat longitudinal, tipus Hospitalet inox de FDB, col·locada ancorada sobre base de formigó
AMIDAMENT DIRECTE

10

TOTAL Fórmula

1

174,000

Banc de llistons de fusta tropical, de 175 cm de llargària, amb tres llistons al seient i 3 al respatller, potes amb
braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE, ancorat

[F]

2

TOTAL AMIDAMENT

9

31,030

Banc de llistons de fusta d'Iroko, sobre suports horitzontals d'acer galvanitzat, agafats a mur de formigó amb
platina i cargols, segons detall de plànol, col·locat
Tipus

48,000

8

TOTAL Fórmula

2

183,260

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
MOBILIARI URBÀ

AMIDAMENT DIRECTE

9,000

Cadira cilíndrica de formigó, de 60 cm de diàmetre i 40 cm d'alçària, polit i hidrofugat, tipus ''Roc'' d'Escofet,
col·locat

15,000

Paperera trabucable, tipus PA600M de FDB, circular de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada,
estructura de suport amb tub de diàmetre 40 mm, amb tractament ''ferrus'' contra l'oxidació i pintura al forn en
color grix, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica al paviment, col·locada
AMIDAMENT DIRECTE

1

18,000

AMIDAMENT DIRECTE

Llistó de fusta de pi per a revestiment i protecció de mur de contenció, de secció 7x7 cm, tractat a l'autoclau
amb classe de risc IV, collat a parament vertical de formigó, amb cargols d'acer inox. i tacs mecànics, segons
detall de plànol
AMIDAMENT DIRECTE

Cadira de llistons de fusta tropical, de 55 cm d'amplària, amb tres llistons al seient i 3 al respatller, potes amb
braç de fosa pintada, tipus ''Mota'' de DAE, ancorat

AMIDAMENT DIRECTE

Topall per a vehicles, d'acer galvanitzat, tub horitzontal de d 18 cm i suports cada 2 m de platina travessera de
secció 120x5 mm, fixada mecànicament a obra amb tac d'acer, volandera i femella
AMIDAMENT DIRECTE

u

36,966

Coronació de barana d'acer galvanitzat, tub horitzontal de D 12 cm i suports cada 2 m de platina travessera de
secció 120x5 mm, fixada mecànicament a obra amb tac d'acer, volandera i femella
AMIDAMENT DIRECTE

FQ11X004

72

0,000

AMIDAMENT DIRECTE

Doble passamà de tub d'acer inox. satinat de D 50 mm, soldat amb suports a barana o ancorat a mur, segons
plànols de detall, inclosa part proporcional de cegament dels extrems i elements de subjecció que puguin
caldrà. Col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

8

3

4

106,270

Barana d'acer 'corten', tipus D, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, amb
brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb tac químic a daus de formigó o mur, segons
detalls, de 1040 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element complert segons detalls,
inclosos accessoris de muntatge, dau de formigó i resta d'elements de muntatge. (barana 21)
AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Barana d'acer, tipus B, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, amb
brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de 980 mm
d'alçària total, subministrada amb una capa d'imprimació i acabada amb dues capes de pintura metalitzada.
Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de
muntatge.(baranes 1, 2, 3 i 39)
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENTS

17,450

Barana d'acer 'corten', tipus B, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, amb
brendoles verticals cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de 980 mm
d'alçària total, inclosos accessoris de muntatge, subministrada amb una capa d'imprimació. Cargols d'unió entre
moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge. (baranes 12, 17, 32,
37.1 i 37.2)
AMIDAMENT DIRECTE

5

71

21,000

Font exterior de cos rectangular, de 30x15 cm, de fosa de ferro, amb aixeta de polsador de fosa de llautó, d'1'',
de 120 cm d'alçària amb una reixa de desguàs igualment de fosa dúctil i marc d'acer galvanitzat, model
''Atlàntida'' de Santa & Cole, encastada i fixada sobre dau de formigó, amb formació de pica de desguàs sota
reixa i connectada
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
11

FB1X004

Pàg.:

m

Tanca mentàl·lica per a zona de jocs infantils, de 60 cm d'alçada sobre rasant, formada per tubs d'acer de
D42mm i gruix 2mm, corbats, amb radi de corbatura de 30 cm, col·locats encastats en fonamentació de formigó
i cargolats a platina contínua amb espiga, volandes i femelles. Tractament de superfícies d'acer a base de
fosfatació tricatònica, cataforesis i pintura en pols tipus POWERCRON 6200HE o equivalent. La protecció de
l'estructura d'acer davant la corrosió ha de complir la ISO 12944:1998, categories C2, C3, C4, C5-I i C5-M.
Inclosos tots els ferratges auxiliars per l'alineació, col·locació del conjunt de ´´U´´ invertida formant tanca
contínua i dau de formigó. Subministrament i muntatge de l'element complert, segons detalls.
AMIDAMENT DIRECTE

12

FQADX003

u

FQADX004

u

FQADX005

4

FBA3X001

5

FBA1G110
Num.

m

Text

[D]

122,000

2,800

FBA22511
Num.

m

Text

[C]

[D]

6

15,000

2,800

Sèrie de triangles elevació calçades

6,000

6,000 C#

Plaça aparcament reservada discapacit

1,000

1,000 C#

FBA22411
Num.

Text

m

[C]

[D]

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

u

11,000

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament

7

FBB12351

u

20,000

Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
AMIDAMENT DIRECTE

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

FBB21201

u

FBB32420

1,000

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament

[E]

10

FBBZ2320

341,600

[F]

u

Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada al senyal

m

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Plaques triangulars

12,000

12,000 C#

2

Plaques circulars

10,000

10,000 C#

3

Plaques rectangulars

4,000

4,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

26,000

TOTAL Fórmula

FBB2X001

u

Subministrament i muntatge d'element de senyalització tipus Atril Corten Alto, de la casa Happy Ludic (ref.
SE006), segons detalls de plànol.
AMIDAMENT DIRECTE

42,000

[F]

2,000

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a terra formigonat

42,000 C#*D#

[E]

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

341,600 C#*D#

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
Tipus

u

7,000

AMIDAMENT DIRECTE

9

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

2

FBB11241

11
1

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
Tipus

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL AMIDAMENT
2

[D]

1

Num.
1

[C]

1,000

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada
[C]

Tipus

1,000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
RENOVACIÓ URBANA
SENYALITZACIÓ

Tipus

508,000

Pintat sobre paviment de senyals indicadores, lletres, etc. amb pintura reflectora, microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Text

FBB11111

8

1

u

74

32,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT

Balancí de 4 places de fusta de pi i acer galvanitzat amb amortidors de rodes neumàtiques, model
KPL118-0601de la casa KOMPAN, muntat i ancorat a terreny tou amb dau de formigó de 30x30x30 cm.

01
01
15

8,000

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Títol
Capítol

4,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Conjunt de gronxadors format per:
-Estructura per a gronxadors de fusta de pi i acer galvanitzat, alçada 2,5 m i llargària 5,40 m, amb 6 potes i
peus d'acer de 90 cm de llargària per ancoratge en sols tous, model SW903301-0902 de la casa KOMPAN,
muntada i ancorada al terreny amb daus de formigó de 30x30x30 cm.
-Seient niu per a gronxador, D120cm, cadenes d'acer inoxidable, model SW990061-00 DE KOMPAN, muntat.
Seient clàssic per a gronxador, cadenes d'acer inoxidable, model SW990011-00 de KOMPAN, muntat.

u

Pàg.:

4

Tobogan independent de 1,8 m d'alçada, model KPL303-0911 de la casa KOMPAN, muntat ancorat a terreny
tou amb daus de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE
14

AMIDAMENTS

21,500

AMIDAMENT DIRECTE
13

73

TOTAL Fórmula

1

8,000

5,000

40,000 C#*D#

2

67,000

6,000

402,000 C#*D#

3

4,000

8,500

34,000 C#*D#

Obra
Títol
Capítol

1

EUR

01
02
16

E2212222

m3

1,000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
MOVIMENT DE TERRES

Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

[C]

[D]

46,070

13,700

[E]

[F]

Secció sala polivalent

2

Secció vestibul

71,660

12,280

879,985 C#*D#

3

Secció sala 2

25,910

16,080

416,633 C#*D#

4

Secció climatització

36,900

9,450

348,705 C#*D#

E2221422
Num.

m3

Tipus

1

Pous de fonamentació

2

Sabates i riostres

3

Capa de neteja de sabates i riostres

Num.

m3

5

Tipus

Num.

2.276,482

1

[C]

[D]

[E]

[F]

6

TOTAL Fórmula

85,027

85,027 C#*D#*E#*F#

121,740

121,740 C#*D#*E#*F#

23,970

23,970 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

Num.
1

[F]

7

13,700

204,130 C#*D#

12,280

91,609 C#*D#

3

Secció sala 2

8,590

16,080

138,127 C#*D#

4

Secció climatització

7,680

9,540

73,267 C#*D#

1

7,260

9,540

69,260 C#*D#

2

01
02
17

8

Num.
1

Text

Mur pantalla

32,820

0,450

1,000

33,000

1,000

Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i formigonament amb formigó HA-30/F/20/IIa, de
consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i armadura per a
pantalles AP 500S d'acer amb barres corrugades B 500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una quantia de
35 kg/m2
[D]

[E]

32,820

7,000
TOTAL AMIDAMENT

Text

[C]

[D]

[E]

2,000

32,820

0,500

[F]

[F]

32,820 C#*D#*E#
32,820

12,000

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

TOTAL Fórmula

229,740 D#*E#
229,740
EUR

m2

Text

TOTAL Fórmula

Conjunt d'ancoratge per a mur pantalla amb perforació, capçal, 2 cables de 15 m, aprox. tessats a 26 t, amb
placa exterior d'acer o de fosa

Biga de coronació del mur pantalla

E3Z112P1
Num.

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació

[C]

Biga de coronació del mur pantalla

kg

14,769 D#*E#*F#

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs
de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó no vist
Tipus

u

TOTAL Fórmula

14,769

[C]

[D]

[E]

14,000

32,820

1,580

5,000

32,820

2,600

[F]

TOTAL Fórmula

725,978 C#*D#*E#
0,390

TOTAL AMIDAMENT

Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S

Tipus

m2

Text

E4B23000
Num.

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
FONAMENTACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
m2

[F]

576,393

AMIDAMENT DIRECTE

E3G5X001

[E]

AMIDAMENT DIRECTE

9

3

[D]

TOTAL Fórmula

7,460

u

[C]

Biga de coronació del mur pantalla

14A1X001

14,900

E3GZ1X01

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Secció vestíbul

TOTAL AMIDAMENT

2

Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

230,737

Secció sala polivalent

m

Text

E4D2FA03

1

E3GZJX01

m3

1,000

TOTAL AMIDAMENT

2

5

1

E4521FJ4

76

Transport i emplaçament de l'equip d'ancoratges, inclosos desplaçaments de personal i preparació del material
AMIDAMENT DIRECTE

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PN

Text

Obra
Títol
Capítol

u

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Text

E2251772

E3GZ1X02

Pàg.:

631,159 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT
3

AMIDAMENTS
4

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
2

75

166,397 C#*D#*E#*F#
892,375

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

P4, P5, P6 i P7

4,000

1,600

1,600

10,240 C#*D#*E#

2

P8 i P9

1,000

3,140

1,450

4,553 C#*D#*E#

3

P10

1,000

2,500

2,500

6,250 C#*D#*E#

4

P11 i P20

2,000

1,300

1,300

3,380 C#*D#*E#

5

P12

1,000

2,250

2,250

5,063 C#*D#*E#

6

P13

1,000

2,350

1,700

3,995 C#*D#*E#

7

P14

1,000

2,100

2,100

4,410 C#*D#*E#

8

P15

1,000

1,200

1,200

1,440 C#*D#*E#

9

0,640 C#*D#*E#

P33

1,000

0,800

0,800

10

P17 i P18

1,000

2,800

2,100

5,880 C#*D#*E#

11

P39

1,000

2,800

2,100

5,880 C#*D#*E#

12

M2, M3 i M4

1,000

20,180

1,600

32,288 C#*D#*E#

13

M5, M6, M7 i M8

1,000

62,700

14

M9, M10, M11 i M13A

1,000

50,060

15

C1

1,000

11,200

0,400

4,480 C#*D#*E#

16

1,000

1,470

0,400

0,588 C#*D#*E#

17

1,000

1,960

0,400

0,784 C#*D#*E#

62,700 C#*D#
50,060 C#*D#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

18

1,000

1,450

19

VC..S - 1.2

1,000

2,160

20

P25

1,000

1,500

77

AMIDAMENTS

Pàg.:

0,580 C#*D#*E#

22

VC..S - 1.2

1,000

2,160

0,400

0,500

0,432 C#*D#*E#*F#

0,400

0,864 C#*D#*E#

23

P25

1,000

1,500

1,500

0,500

1,125 C#*D#*E#*F#

1,500

2,250 C#*D#*E#

24

P26

1,000

1,600

1,600

0,500

1,280 C#*D#*E#*F#

1,100

0,400

21

P26

1,000

1,600

1,600

2,560 C#*D#*E#

25

P28

1,000

1,100

22

P28

1,000

1,100

1,100

1,210 C#*D#*E#

26

M12, M13b

1,000

27,300

23

M12, M13b

1,000

27,300

27

C3.1

1,000

5,810

24

C3.1

1,000

5,810

27,300 C#*D#
0,400

0,500
0,500

0,400

0,400

TOTAL AMIDAMENT

E3152QM1
Num.

m3

Text

239,719

[C]

[D]

[E]

0,930 C#*D#*E#*F#

[F]

TOTAL Fórmula

E31B3000
Num.

kg

Text

1

Quantia per superfície

2

121,737

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

P4, P5, P6, P7

32,200

1,600

1,600

82,432 C#*D#*E#

1

P4, P5, P6 i P7

4,000

1,600

1,600

3,000

30,720 C#*D#*E#*F#

3

P8 i P9

31,000

3,140

1,600

155,744 C#*D#*E#

2

P8 i P9

1,000

3,140

1,600

3,000

15,072 C#*D#*E#*F#

4

P10

23,200

2,500

2,500

145,000 C#*D#*E#

3

P11

1,000

1,300

1,300

1,500

2,535 C#*D#*E#*F#

5

P11 i P20

23,200

1,300

1,300

39,208 C#*D#*E#

4

P10

1,000

2,500

2,500

1,400

8,750 C#*D#*E#*F#

6

P12

17,400

2,500

2,500

108,750 C#*D#*E#

5

P1

1,000

3,000

1,600

3,000

14,400 C#*D#*E#*F#

7

P13

36,230

2,350

1,700

144,739 C#*D#*E#

6

M3

1,000

1,600

1,000

1,500

2,400 C#*D#*E#*F#

8

P14

23,200

2,100

2,100

102,312 C#*D#*E#

7

M6

1,000

1,500

1,000

3,000

4,500 C#*D#*E#*F#

9

P15

23,200

1,200

1,200

33,408 C#*D#*E#

1,000

1,500

1,000

1,500

2,250 C#*D#*E#*F#

10

P33

23,200

0,800

0,800

14,848 C#*D#*E#

2,000

1,100

1,000

2,000

4,400 C#*D#*E#*F#

11

P17 i P18

36,230

2,800

2,100

213,032 C#*D#*E#

12

P39

23,200

2,800

2,100

136,416 C#*D#*E#

13

M2, M3 i M4

32,000

20,180

1,000

645,760 C#*D#*E#

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió

14

M9, M10, M11 i M13A

29,850

23,610

1,000

704,759 C#*D#*E#

15

C1

6,450

11,200

1,000

72,240 C#*D#*E#

Tipus

16

6,450

1,470

1,000

9,482 C#*D#*E#

17

6,450

1,960

1,000

12,642 C#*D#*E#

18

6,450

1,450

1,000

9,353 C#*D#*E#

19

6,450

5,700

1,000

36,765 C#*D#*E#

20

6,450

7,200

1,000

46,440 C#*D#*E#

21

6,450

6,400

1,000

41,280 C#*D#*E#

22

6,450

6,950

1,000

44,828 C#*D#*E#

8
9

M5

TOTAL AMIDAMENT
11

12

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de matacà de pedra granítica, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
Tipus

0,605 C#*D#*E#*F#
13,650 C#*D#*F#

2,324 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT
10

E31522H1
Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

78

85,027

[F]

TOTAL Fórmula

1

P4, P5, P6 i P7

4,000

1,600

1,600

0,500

5,120 C#*D#*E#*F#

2

P8 i P9

1,000

3,140

1,600

0,500

2,512 C#*D#*E#*F#

3

P10

1,000

2,500

2,500

0,500

3,125 C#*D#*E#*F#

4

P11 i P20

2,000

1,300

1,300

0,500

1,690 C#*D#*E#*F#

5

P12

1,000

2,250

2,250

0,500

2,531 C#*D#*E#*F#

6

P13

1,000

2,350

1,700

0,500

1,998 C#*D#*E#*F#

7

P14

1,000

2,100

2,100

0,500

2,205 C#*D#*E#*F#

8

P15

1,000

1,200

1,200

0,500

0,720 C#*D#*E#*F#

9

P33

1,000

0,800

0,800

0,500

0,320 C#*D#*E#*F#

10

P17 i P18

1,000

2,800

2,100

0,500

2,940 C#*D#*E#*F#

11

P39

1,000

2,800

2,100

0,500

2,940 C#*D#*E#*F#

12

M2, M3 i M4

1,000

20,180

1,600

0,500

16,144 C#*D#*E#*F#

13

M5, M6, M7 i M8

1,000

62,700

0,500

31,350 C#*D#*F#

14

M9, M10, M11 i M13A

1,000

50,060

0,500

25,030 C#*D#*F#

15

C1

1,000

11,200

0,400

0,400

1,792 C#*D#*E#*F#

16

1,000

1,470

0,400

0,400

0,235 C#*D#*E#*F#

17

1,000

1,960

0,400

0,400

0,314 C#*D#*E#*F#

18

1,000

1,450

0,400

0,400

0,232 C#*D#*E#*F#

19

1,000

5,630

0,400

0,400

0,901 C#*D#*E#*F#

20

1,000

4,600

0,400

0,400

0,736 C#*D#*E#*F#

21

1,000

5,500

0,400

0,400

0,880 C#*D#*E#*F#
EUR

23

VC-S, 1 i 2

22,350

2,160

1,000

48,276 C#*D#*E#

24

P25

18,150

1,500

1,500

40,838 C#*D#*E#

25

P26

23,200

1,600

1,600

59,392 C#*D#*E#

26

P28

23,200

1,100

1,100

28,072 C#*D#*E#

27

M12 i M13b

37,150

24,380

1,000

905,717 C#*D#*E#

28

C3.1

24,750

5,810

1,000

143,798 C#*D#*E#

29

M5

24,250

27,180

1,000

659,115 C#*D#*E#

30

M6, M7 i M8

45,050

22,670

1,000

1.021,284 C#*D#*E#

31

Quantia per perímetre

32

P4, P5, P6, P7

2,300

3,200

2,000

33

P8 i P9

3,100

4,590

2,000

28,458 C#*D#*E#

34

P10

2,300

2,500

4,000

23,000 C#*D#*E#

35

P11 i P20

2,300

1,300

4,000

11,960 C#*D#*E#

36

P12

1,750

2,250

4,000

15,750 C#*D#*E#

37

P13

3,620

4,050

2,000

29,322 C#*D#*E#

4,000

58,880 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
38

Pàg.:

P14

P34

1,000

4,000

11,040 C#*D#*E#

12

P36

1,000

5,300

5,300 C#*D#

4,000

11,100 C#*D#*E#

13

P13, P17 i P18

3,000

27,740

83,220 C#*D#

1,600

4,000

14,720 C#*D#*E#

0,800

4,000

7,456 C#*D#*E#

2,300

1,100

4,000

10,120 C#*D#*E#

2,330

0,800

4,000

7,456 C#*D#*E#

P15

2,300

1,200

P25

1,850

1,500

41

P26

2,300

42

P33

2,330

43

P28

44

P39

Num.
1

kg

Text

4,000

Plaques d'acer per a arrencada de pilar

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

21,400

128,400 C#*D#

2,000

16,600

33,200 C#*D#

3

4,000

12,650

50,600 C#*D#

4

1,000

8,500

8,500 C#*D#

Num.
1

m2

Text

C1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 i P9

[C]

[D]

[E]

1

0,500

TOTAL Fórmula

2,000

20,240

2

16,000

0,520

0,500

4,160 C#*D#*F#

3

1,000

8,500

0,500

4,250 C#*D#*F#

20,240 C#*D#*F#

1,300

0,500

2,600 C#*D#*F#

4

P11

4,000

5

P10

4,000

2,500

0,500

5,000 C#*D#*F#

6

P1

1,000

7,900

0,500

3,950 C#*D#*F#

7

M6

1,000

7,000

0,500

3,500 C#*D#*F#

E4415115

Num.

220,700

[F]

TOTAL AMIDAMENT
E38515G1

m3

16

E38B3000
Num.

Text

kg

2

Formigó per a traves i pilarets, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20,
abocat des de camió

[C]

[D]

[E]

Text

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
ESTRUCTURA

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

2,650

33,700

[F]

[F]

1

PB HEB 140
PB HEB 160

1,000

3,750

42,600

3

PB UPN 280

5,000

3,800

41,800

4

P1 HEB 160

7,000

3,850

42,600

5

P2 HEB 140

1,000

3,650

33,700

123,005 C#*D#*E#

6

P2 HEB 160

8,000

3,650

42,600

1.243,920 C#*D#*E#

89,305 C#*D#*E#
159,750 C#*D#*E#
2,000

E441L165

kg

Text

1.588,400 C#*D#*E#*F#
1.148,070 C#*D#*E#

4.352,450

Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per peça simple, en perfils foradats conformats en
fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PB # 200x150x8

5,000

4,100

40,220

824,510 C#*D#*E#

2

P1 D 200x8

1,000

3,570

37,860

135,160 C#*D#*E#

3

P2 D 200x8

1,000

3,380

37,860

127,967 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

2

0,000

Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

kg

40,000

TOTAL AMIDAMENT

43,700

AMIDAMENT DIRECTE

232,270

Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets

01
02
18

Num.

15

m2

Obra
Títol
Capítol

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments
Tipus

E38D1100

E4425015

kg

TOTAL Fórmula
Num.

Text

1.087,637

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

P1

1,000

8,850

8,850 C#*D#

2

P2

1,000

10,050

10,050 C#*D#

1

5,000

2,600

16,000

208,000 C#*D#*E#

25,200 C#*D#

2

1,000

2,600

13,400

34,840 C#*D#*E#

15,050 C#*D#

3

1,000

2,100

13,400

28,140 C#*D#*E#

17,200 C#*D#

4

P1

7,000

2,100

13,400

196,980 C#*D#*E#

5

P2

9,000

2,100

13,400

253,260 C#*D#*E#

3
4
5

P8 i P9
P10
P11 i P20

2,000
1,000
2,000

12,600
15,050
8,600

6

P12

1,000

12,600

12,600 C#*D#

7

P14

1,000

8,700

8,700 C#*D#

8

P19

1,000

13,100

13,100 C#*D#

9

P24

1,000

13,600

13,600 C#*D#

10

P29

1,000

10,700

10,700 C#*D#

PB

TOTAL AMIDAMENT
4

EUR

E4425025

kg

80

8,700 C#*D#

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

2

E31D1100

17

5.954,512

TOTAL AMIDAMENT
14

8,700

TOTAL AMIDAMENT

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura
Tipus

Pàg.:

11

2,100

40

E4415325

AMIDAMENTS

19,320 C#*D#*E#

2,300

39

TOTAL AMIDAMENT
13

79

721,220

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura
EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Pàg.:

29

6,850

0,300

3,380

6,946 D#*E#*F#

30

7,960

0,200

0,600

0,955 D#*E#*F#

Plaques d'ancoratge PB

69,000

69,000 C#

31

7,970

0,200

0,750

1,196 D#*E#*F#

2

Plaques d'ancoratge P1

18,000

18,000 C#

32

11,750

0,200

1,330

3,126 D#*E#*F#

33

12,400

0,200

0,320

0,794 D#*E#*F#

34

5,550

0,200

0,500

0,555 D#*E#*F#

35

7,370

0,200

0,500

0,737 D#*E#*F#

14511337

Num.

m3

Text

87,000

Pilar i pantalles de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 13,3 m2/m3, formigó
HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120
kg/m3
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PB

16,780

16,780 C#

2

P1

11,300

11,300 C#

3

P2

9,790

9,790 C#

4

Deducció ascensor exterior

-12,200

-12,200 C#
TOTAL AMIDAMENT

6

AMIDAMENTS

1

TOTAL AMIDAMENT
5

81

E4521FH4
Num.

Text

m3

TOTAL AMIDAMENT
7

145CX001
Num.

25,670

[E]

[F]

1

21,740

0,350

3,570

27,164 D#*E#*F#

1

PB

2

PB clima

3

P1

2

8,930

0,350

2,800

8,751 D#*E#*F#

5
6

Tipus

[C]

8

TOTAL Fórmula

1,860
0,680
0,680
0,680

0,200
0,200
0,200
0,200

5,800
7,950
9,950
7,830

2,158 D#*E#*F#
1,081 D#*E#*F#
1,353 D#*E#*F#
1,065 D#*E#*F#

7

0,680

0,200

4,700

0,639 D#*E#*F#

8

0,680

0,200

3,950

0,537 D#*E#*F#

9

0,680

0,200

3,950

0,537 D#*E#*F#

10

10,340

0,350

4,570

16,539 D#*E#*F#

11

6,760

0,350

12

22,520

0,200

1,180

5,315 D#*E#*F#

13

5,100

0,200

1,340

1,367 D#*E#*F#

14

8,300

0,400

3,140

10,425 D#*E#*F#

15

5,840

0,400

2,220

5,186 D#*E#*F#

16

7,660

0,400

1,250

3,830 D#*E#*F#

17

3,350

0,300

3,580

3,598 D#*E#*F#

18

5,010

0,300

3,900

5,862 D#*E#*F#

8,250

0,300

3,900

9,653 D#*E#*F#

20

5,850

0,300

5,370

9,424 D#*E#*F#

21

3,740

0,300

2,700

3,029 D#*E#*F#

22

8,160

0,300

2,700

6,610 D#*E#*F#

23

3,650

0,300

2,700

2,957 D#*E#*F#

24

1,100

0,300

5,110

1,686 D#*E#*F#

25

8,720

0,300

5,410

14,153 D#*E#*F#

26

19,530

0,300

4,670

27,362 D#*E#*F#

27

3,630

0,300

3,570

3,888 D#*E#*F#

28

3,630

0,300

3,380

3,681 D#*E#*F#

19

Tipus

[C]

[D]

3,900

[E]

[F]

E7J15205

390,950 C#

29,500

29,500 C#

158,090

158,090 C#

Text

578,540

Formació de junt amb banda de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i 20 cm d'amplària
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Solera
PB

94,710

94,710 C#

3

PB clima

23,230

23,230 C#

4

P1

47,370

47,370 C#

5

P2

84,060

84,060 C#

6

Cobertes

7

P1

16,600

16,600 C#

8

16,600

16,600 C#

9

16,600

16,600 C#

84,060

84,060 C#

P2

TOTAL AMIDAMENT
9

E7J5129A
Num.

m

Text

383,230

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de poliuretà
monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

PB

94,710

94,710 C#

PB clima

23,230

23,230 C#

3

P1

47,370

47,370 C#

145CX002

Num.

EUR

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL Fórmula

2

10

9,227 D#*E#*F#

m

TOTAL Fórmula

390,950

TOTAL AMIDAMENT

Num.

4

Text

201,386

Solera de formigó armat, de 15 cm de gruix,, formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 4 kg/m2

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba
[D]

3

m2

Text

m2

82

165,310

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 i 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,15 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I,
abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,28 m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i
B500 T amb malles electrosoldades, amb una quantia aprox, de 28 kg/m2. Inclosa part proporcional de biga
despenjada, de canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar vist.
Superfície amidada amb projecció horitzontal
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Pàg.:

Cantell 30 cm
Cantell 25 cm

3

Cantell 25 cm clima

145CX003

Num.

m2

Text

Mur 10

3,740

22,860

2,700

230,840 D#*E#*F#

95,890

95,890 C#

22

Mur 11

8,160

22,860

2,700

503,652 D#*E#*F#

35,990

35,990 C#

23

Mur 13

3,650

22,860

2,700

225,285 D#*E#*F#

457,330

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 27 i 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a
revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,18 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I,
abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,26 m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i
B500 T amb malles electrosoldades, amb una quantia aprox, de 24 kg/m2. Inclosa part proporcional de biga
despenjada, de canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar vist
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

24

1,100

22,860

5,110

128,496 D#*E#*F#

25

8,720

22,860

5,410

1.078,425 D#*E#*F#

4,670

2.084,949 D#*E#*F#

26

Mur 12

19,530

22,860

27

Mur 0

3,630

13,725

3,570

177,864 D#*E#*F#

3,630

13,725

3,380

168,398 D#*E#*F#

28
29

Mur 9

6,850

22,860

3,380

529,278 D#*E#*F#

30

Mur 22

7,960

13,725

0,600

65,551 D#*E#*F#

31

7,970

13,725

0,750

82,041 D#*E#*F#

1

Cantell 27 cm

222,880

222,880 C#

32

11,750

13,725

1,330

214,487 D#*E#*F#

2

Cantell 30 cm

81,480

81,480 C#

33

12,400

13,725

0,320

54,461 D#*E#*F#

3

Deducció passera ascensor

-5,400

-5,400 C#

34

5,550

13,725

0,500

38,087 D#*E#*F#

7,370

13,725

0,500

50,577 D#*E#*F#

30,260

657,852 D#*E#

35

TOTAL AMIDAMENT
12

145CX004

Num.

m2

Text

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a revestir, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 0.82 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat
amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,26 m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T
amb malles electrosoldades, amb una quantia aprox, de 19 kg/m2. Inclosa part proporcional de biga
despenjada, de canvis de nivell i de formació de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar vist
Tipus

1

Cantell 25 cm

2

Deducció ascensor (cantell 20 cm)

298,960

[C]

[D]

[E]

[F]

E4B23000
Num.
1

Text

Mur 1

2
3

Mur 2

4
5

kg

37

Mur 1

21,740
8,930

30,260

270,222 D#*E#

Mur 2

1,860

16,920

31,471 D#*E#

40

0,680

16,920

11,506 D#*E#

41

0,680

16,920

11,506 D#*E#

42

0,680

16,920

11,506 D#*E#

38
39

262,450 C#

0,680

16,920

11,506 D#*E#

-5,940

-5,940 C#

44

0,680

16,920

11,506 D#*E#

45

0,680

16,920

11,506 D#*E#

256,510

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

Acer arrencada de mur

262,450

[C]

[D]

[E]

[F]

46

Mur 3

10,340

16,920

174,953 D#*E#

47

Mur 4

6,760

16,610

112,284 D#*E#

48

Mur 5

374,057 D#*E#

22,520

16,610

TOTAL Fórmula

49

5,100

16,610

84,711 D#*E#

8,300

16,610

137,863 D#*E#

21,740

28,629

3,570

2.221,948 D#*E#*F#

50

8,930

28,629

2,800

715,840 D#*E#*F#

51

5,840

16,610

97,002 D#*E#

7,660

16,610

127,233 D#*E#

1,860

16,920

5,800

182,533 D#*E#*F#

52

0,680

16,920

7,950

91,470 D#*E#*F#

53

Mur 6

3,350

26,960

90,316 D#*E#

114,481 D#*E#*F#

54

Mur 7

5,010

25,790

129,208 D#*E#

90,089 D#*E#*F#

55

Mur 8

8,250

25,790

212,768 D#*E#
133,731 D#*E#

0,680

6

TOTAL Fórmula

36

43

TOTAL AMIDAMENT
13

Pàg.:

21

TOTAL AMIDAMENT
11

AMIDAMENTS

325,450 C#

325,450

2

83

0,680

16,920
16,920

9,950
7,830

7

0,680

16,920

4,700

54,076 D#*E#*F#

56

Mur 9

5,850

22,860

8

0,680

16,920

3,950

45,447 D#*E#*F#

57

Mur 10

3,740

22,860

85,496 D#*E#

Mur 11

8,160

22,860

186,538 D#*E#

Mur 13

9
10

Mur 3

0,680

16,920

3,950

45,447 D#*E#*F#

58

10,340

22,860

4,570

1.080,222 D#*E#*F#

59

3,650

22,860

83,439 D#*E#

1,100

22,860

25,146 D#*E#

8,720

22,860

199,339 D#*E#

11

Mur 4

6,760

22,860

3,900

602,681 D#*E#*F#

60

12

Mur 5

22,520

16,605

1,180

441,255 D#*E#*F#

61

113,479 D#*E#*F#

62

Mur 12

19,530

22,860

446,456 D#*E#

432,760 D#*E#*F#

63

Mur 0

3,630

13,730

49,840 D#*E#

13

5,100

14

8,300

16,605
16,605

1,340
3,140

15

5,840

16,605

2,220

215,281 D#*E#*F#

64

3,630

13,730

49,840 D#*E#

16

7,660

16,605

1,250

158,993 D#*E#*F#

65

Mur 9

6,850

22,860

156,591 D#*E#

3,350

26,955

3,580

323,271 D#*E#*F#

66

Mur 22

7,960

13,730

109,291 D#*E#

503,813 D#*E#*F#

67

7,970

13,730

109,428 D#*E#

11,750

13,730

161,328 D#*E#

12,400

13,730

170,252 D#*E#

17
18

Mur 6
Mur 7

5,010

25,785

3,900

19

Mur 8

8,250

25,785

3,900

829,632 D#*E#*F#

68

20

Mur 9

5,850

22,860

5,370

718,135 D#*E#*F#

69

EUR

84

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

70

73

0,000

0,680

7,830

0,000 C#*D#*F#

101,190 D#*E#

7

0,000

0,680

4,700

0,000 C#*D#*F#

Acer coronament de mur

8

0,000

0,680

3,950

0,000 C#*D#*F#

Mur 1

7,370

Mur 2

13,730
13,730

21,740

8,100

176,094 D#*E#

9

0,000

0,680

3,950

0,000 C#*D#*F#

8,930

8,100

72,333 D#*E#

10

Mur 3

1,000

10,340

4,570

47,254 C#*D#*F#

1,860

6,120

11,383 D#*E#

11

Mur 4

2,000

6,760

3,900

52,728 C#*D#*F#

Mur 5

76

0,680

6,120

4,162 D#*E#

12

2,000

22,520

1,180

53,147 C#*D#*F#

77

0,680

6,120

4,162 D#*E#

13

2,000

5,100

1,340

13,668 C#*D#*F#

78

0,680

6,120

4,162 D#*E#

14

21,000

8,300

3,140

547,302 C#*D#*F#

1,000

5,840

2,220

12,965 C#*D#*F#

1,000

7,660

1,250

9,575 C#*D#*F#

79

0,680

6,120

4,162 D#*E#

15

80

0,680

6,120

4,162 D#*E#

16

81

0,680

6,120

4,162 D#*E#

17

Mur 6

2,000

3,350

3,580

23,986 C#*D#*F#

82

Mur 3

10,340

7,920

81,893 D#*E#

18

Mur 7

2,000

5,010

3,900

39,078 C#*D#*F#

83

Mur 4

6,760

7,920

53,539 D#*E#

19

Mur 8

2,000

8,250

3,900

64,350 C#*D#*F#

84

22,520

6,620

149,082 D#*E#

20

Mur 9

1,000

5,850

5,370

31,415 C#*D#*F#

85

5,100

6,620

33,762 D#*E#

21

Mur 10

2,000

3,740

2,700

20,196 C#*D#*F#

86

8,300

6,620

54,946 D#*E#

22

Mur 11

2,000

8,160

2,700

44,064 C#*D#*F#

Mur 13

1,950

3,650

2,700

19,217 C#*D#*F#

1,000

1,100

5,110

5,621 C#*D#*F#

Mur 5

87

5,840

6,620

38,661 D#*E#

23

88

7,660

6,620

50,709 D#*E#

24

89

Mur 6

3,350

7,340

24,589 D#*E#

25

1,000

8,720

5,410

47,175 C#*D#*F#

90

Mur 7

5,010

7,340

36,773 D#*E#

26

Mur 12

2,000

19,530

4,670

182,410 C#*D#*F#

91

Mur 8

8,250

7,340

60,555 D#*E#

27

Mur 0

1,500

3,630

3,570

19,439 C#*D#*F#

92

Mur 9

5,850

7,340

42,939 D#*E#

28

1,500

3,630

3,380

18,404 C#*D#*F#

93

Mur 10

3,740

7,340

27,452 D#*E#

29

Mur 9

1,000

6,850

3,380

23,153 C#*D#*F#

94

Mur 11

8,160

7,340

59,894 D#*E#

30

Mur 22

1,000

7,960

0,600

4,776 C#*D#*F#

95

3,650

3,560

12,994 D#*E#

31

1,000

7,970

0,750

5,978 C#*D#*F#

96

1,100

3,560

3,916 D#*E#

32

1,000

11,750

1,330

15,628 C#*D#*F#

97

8,720

3,560

31,043 D#*E#

33

Mur 13

1,000

12,400

0,320

3,968 C#*D#*F#

98

Mur 12

19,530

3,560

69,527 D#*E#

34

1,000

5,550

0,500

2,775 C#*D#*F#

99

Mur 0

3,630

1,850

6,716 D#*E#

35

1,000

7,370

0,500

3,685 C#*D#*F#

3,630

1,850

6,716 D#*E#

101

Mur 9

6,850

7,340

50,279 D#*E#

102

Mur 22

7,960

1,850

14,726 D#*E#

103

7,970

1,850

14,745 D#*E#

104

11,750

1,850

21,738 D#*E#

105

12,400

1,850

22,940 D#*E#

106

5,550

1,850

10,268 D#*E#

1

107

7,370

1,850

13,635 D#*E#

2

100

TOTAL AMIDAMENT
15

E4D21A23
Num.

3

TOTAL AMIDAMENT
14

Pàg.:

6

74
75

AMIDAMENTS

76,202 D#*E#

5,550

71
72

85

E4D21A03
Num.
1

Text

Mur 1

2
3

Mur 2

m2

20.605,146

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Text

Mur 1
Mur 2

m2

1.517,189

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó de tauler fenòlic o similar, segons especejament
indicat per la DF, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, per a deixar el formigó vist
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

0,000

21,740

3,570

0,000 C#*D#*F#

0,000

8,930

2,800

0,000 C#*D#*F#

2,000

1,860

5,800

21,576 C#*D#*F#

4

2,000

0,680

7,950

10,812 C#*D#*F#

5

2,000

0,680

9,950

13,532 C#*D#*F#

6

2,000

0,680

7,830

10,649 C#*D#*F#

7

2,000

0,680

4,700

6,392 C#*D#*F#

8

2,000

0,680

3,950

5,372 C#*D#*F#

2,000

21,740

3,570

155,224 C#*D#*F#

9

2,000

0,680

3,950

5,372 C#*D#*F#

2,000

8,930

2,800

50,008 C#*D#*F#

10

Mur 3

1,000

10,340

4,570

47,254 C#*D#*F#

0,000

1,860

5,800

0,000 C#*D#*F#

11

Mur 4

0,000

6,760

3,900

0,000 C#*D#*F#

Mur 5

0,000

22,520

1,180

0,000 C#*D#*F#

0,000

5,100

1,340

0,000 C#*D#*F#

4

0,000

0,680

7,950

0,000 C#*D#*F#

12

5

0,000

0,680

9,950

0,000 C#*D#*F#

13

EUR

86

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS
14

Pàg.:
1,000

8,300

15

1,000

5,840

16

1,000

7,660

87

AMIDAMENTS

26,062 C#*D#*F#

63

2,220

12,965 C#*D#*F#

64

1,250

9,575 C#*D#*F#

3,140

Pàg.:

Mur 0

0,000

0,000 C#

0,000

0,000 C#

65

Mur 9

0,000

0,000 C#

Mur 22

17

Mur 6

0,000

3,350

3,580

0,000 C#*D#*F#

66

0,000

0,000 C#

18

Mur 7

0,000

5,010

3,900

0,000 C#*D#*F#

67

0,000

0,000 C#

19

Mur 8

0,000

8,250

3,900

0,000 C#*D#*F#

68

0,000

0,000 C#

20

Mur 9

1,000

5,850

5,370

31,415 C#*D#*F#

69

0,000

0,000 C#

21

Mur 10

0,000

3,740

2,700

0,000 C#*D#*F#

70

0,000

0,000 C#

22

Mur 11

0,000

8,160

2,700

0,000 C#*D#*F#

71

0,000

0,000 C#

23

Mur 13

0,050

3,650

2,700

0,493 C#*D#*F#

1,000

1,100

5,110

5,621 C#*D#*F#

24
25

1,000

8,720

5,410

47,175 C#*D#*F#

26

Mur 12

0,000

19,530

4,670

0,000 C#*D#*F#

27

Mur 0

0,500

3,630

3,570

6,480 C#*D#*F#

0,500

3,630

3,380

6,135 C#*D#*F#

28
29

Mur 9

1,000

6,850

3,380

23,153 C#*D#*F#

30

Mur 22

1,000

7,960

0,600

4,776 C#*D#*F#

31

1,000

7,970

0,750

5,978 C#*D#*F#

32

1,000

11,750

1,330

15,628 C#*D#*F#

33

1,000

12,400

0,320

3,968 C#*D#*F#

34

1,000

5,550

0,500

2,775 C#*D#*F#

35

1,000

7,370

0,500

3,685 C#*D#*F#

36

Testers

37

Mur 1

38
39

Mur 2

0,000

0,000 C#

0,000

0,000 C#

1,160

1,160 C#

40

1,590

1,590 C#

41

1,910

1,910 C#

42

1,560

1,560 C#

43

0,940

0,940 C#

44

0,790

0,790 C#

45

0,790

0,790 C#

46

Mur 3

0,000

0,000 C#

47

Mur 4

0,000

0,000 C#

48

Mur 5

0,200

0,200 C#

49

0,200

0,200 C#

50

0,000

0,000 C#

51

0,000

0,000 C#

52

0,000

0,000 C#

53

Mur 6

0,000

0,000 C#

54

Mur 7

0,000

0,000 C#

55

Mur 8

0,000

0,000 C#

56

Mur 9

0,000

0,000 C#

57

Mur 10

0,000

0,000 C#

58

Mur 11

0,000

0,000 C#

59

Mur 13

0,000

0,000 C#

60

0,000

0,000 C#

61

0,000

0,000 C#

0,000

0,000 C#

62

Mur 12

TOTAL AMIDAMENT
16

E4D2X001

u

335,983

Muntatge i desmuntatge en l'interior d'una cara d'encofrat, de motlla per a lletra de dimensions 20x30 cm, de
porex, fusta o qualsevol altre material, per a deixar un text refós en el formigó vist
AMIDAMENT DIRECTE

17

E8B2U001
Num.
1

m2

Text

15,000

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines
acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans
Tipus

Sostres i membranes

[C]

[D]

[E]

[F]

335,983

E4DCBD02

Num.
1

m2

Text

335,983

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels
plafons
Tipus

Ràfec PB

[C]

[D]

23,240

2,410

[E]

[F]

E4DE1270

Num.
1

m2

Text

56,008

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 7 m, per a una superfície sensiblement horitzontal, inclosa part proporcional
de mata vius i tractament del junt dels plafons
Tipus

Ràfec P1

[C]

[D]

[E]

0,500

8,160

1,880

[F]

E4DE1280

Num.
1

m2

Text

7,670

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat fenòlic, muntat sobre entramat de perfils
metàl·lics a una alçada màxima de 8 m, per a una superfície sensiblement horitzontal, inclosa part proporcional
de mata vius i tractament del junt dels plafons
Tipus

Ràfec est P2

[C]

[D]

[E]

0,500

31,310

1,850

[F]

E4DC2D02
Num.

EUR

Text

m2

TOTAL Fórmula

28,962 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT
21

TOTAL Fórmula

7,670 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT
20

TOTAL Fórmula

56,008 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL Fórmula

335,983 C#
TOTAL AMIDAMENT

18

88

28,962

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Pàg.:

Ràfec oest P2

0,500

34,320

1,850

E4DD1D12
Num.

m2

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Membrana P1

0,500

8,160

1,880

7,670 C#*D#*E#

2

Membrana est P2

0,500

31,310

1,850

28,962 C#*D#*E#

3

Membrana oest P2

0,500

34,320

1,850

31,746 C#*D#*E#

E4D8U100
Num.
1

m2

Tipus

[C]

Cantells PB

2

P1

3
4
5

P2

6

145CCX01

Num.

2

15113X01

m2

68,378

[D]

[E]

[F]

m2

TOTAL Fórmula

12,820

0,300

3,846 D#*F#

6,270

0,270

1,693 D#*F#

5,140

0,270

1,388 D#*F#

11,470

0,300

3,441 D#*F#

7,230

0,250

1,808 D#*F#

9,050

0,250

2,263 D#*F#

TOTAL AMIDAMENT
24

AMIDAMENT DIRECTE

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cèrcols de directriu recta, inclosa part
proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons

Text

3

15113X02

m2

14,439

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Escala PB-P1

15,670

15,670 C#

2

Escala P1-P2

10,250

10,250 C#

3

Escala clima

3,000

3,000 C#

Obra
Títol
Capítol

1

01
02
19

1A123X01

m2

28,920

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
COBERTA

Coberta plana invertida no transitable amb:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular (pendent 2%).
- Membrana impermeabilitzant monocapa, no adherida, constituïda per làmina de betum polimèric, modificat
amb plastòmers APP de 4 Kg/m2, amb armadura de polietilè biorientat, tipus Morterplás Polimèrica PE 4,8 Kg
de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament, superior. Tindran un
desenvolupament mínim de 30 cm (15 cm sobre el nivell d'acabat) i, la banda superior, serà autoprotegida, amb
acabat mineral, tipus Morterplás Polimèrica Fv 4 Kg Mineral de Texsa, o similar. Es rematarà amb perfil
específic segons detall.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de TEXSA o similar.
- Capa de 5 cm de gruix de grava de palet de riera.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el cas, dels productes
EUR

4

15133X01

m2

112,270

Coberta plana invertida transitable amb:
- Imprimació a base d'emulsió asfàltica amb un consum de 0,3 Kg/m2 tipus Emufa I, de Texsa, o similar.
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base de dues làmines de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 3 Kg/m2 i 4Kg/m2 cada una, amb armadura de feltre de polièster, adherides entre sí, tipus
Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i Morterplas Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament, superior. Tindran un
desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a mínim de 30 cm i, la banda superior,
serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás Polimérica FV 4 Kg Mineral de Texsa, o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora difusora de vapor de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de Texsa o similar.
- Xapa de repartiment i formació de pendents de formigó armat amb malla electrosoldada 20x20 cm D8mm, de
15 a 20 cm de gruix.
- Paviment que no s'inclou en aquesta partida
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el cas, dels productes
aplicats

AMIDAMENT DIRECTE
TOTAL AMIDAMENT

202,820

Coberta plana invertida transitable amb:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 500 Kg/m3, amb un gruix mitjà de 30 cm, acabat amb
capa de morter armat amb mallatex de 3 cm de gruix.
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base de dues làmines de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 3 Kg/m2 i 4Kg/m2 cada una, amb armadura de feltre de polièster, adherides entre sí, tipus
Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i Morterplas Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament, superior. Tindran un
desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a mínim de 30 cm i, la banda superior,
serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás Polimérica FV 4 Kg Mineral de Texsa, o similar.
L'entrega amb la barana metàl·lica es realitza segons detalls, amb màstic Texsadh P.1, làmina Morterplás
Polimèrica SBS FV 2,4 GR-2 i segellat del junt amb Texsaflex P, de Texsa o similar.
- Capa separadora difusora de vapor de feltre de polipropilè i polietilè termosoldat tipus Texxam 1500 de Texsa
o similar.
- Paviment de formigó, que no s'inclou en aquesta partida
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el cas, dels productes
aplicats
AMIDAMENT DIRECTE

Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses
inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó
HA-30/B/20/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 17
kg/m2

Text

90

aplicats

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
23

Pàg.:

31,746

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler de fusta de pi, per a deixar el formigó vist,
inclosa part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons

Text

AMIDAMENTS

31,746 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT
22

89

115,010

Coberta plana invertida transitable enjardinada, amb:
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base d'una làmina de betum polimèric modificat amb plastòmers
APP de 3 Kg/m2 cada una, amb armadura de fibra de vidre, tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg, de Texsa, o
similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i banda d'acabament, superior. Tindran un
desenvolupament adequat a cada cas segons detalls, que serà com a mínim de 30 cm . La banda superior, serà
autoprotegida tipus Morterplas FP 4Kg Garden.
Els ancoratges de les baranes s'impermeabilitzen amb màstic Texsadh P-1 de Texsa, o similar, segons detalls.
- Capa impermeabilitzant adherida a la inferior, a base d'una làmines de betum polimèric modificat amb
plastòmers APP de 4 Kg/m2 amb additius antiarrels, autoprotecció mineral i armadura de feltre de polièster de
180 gr/m2, tipus Morterplas FP 4Kg Garden, de Texsa, o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de Texsa o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa drenant formada per estructura tridimensional de poliestirè amb revestiment filtrant de polipropilè per
una cara, tipus Drentex capa 200 de Texsa o similar.
- Substrat de terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel, de 35 cm de gruix.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el cas, dels productes
aplicats

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

1

Talús del tester

2

Coberta triangular

3

Jardinera

[C]

[D]

[E]

[F]

39,900

39,900 C#
147,130 C#

6,350

6,350 C#

5

E5ZH4DK4

u

E5ZEX001
Num.

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,220

16,220 C#

2

4,900

4,900 C#

15123X02

m2

E787X001
Num.

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

58,180

3

5,040

3,950

19,908 D#*F#

2,150

3,380

7,267 D#*F#

4

0,640

3,380

2,163 D#*F#

2,100

0,950

1,995 D#*F#

0,640

2,300

1,472 D#*F#

2,100

1,270

2,667 D#*F#

1

01
02
20

E612BZ1Z
Num.

Text

m2

1
2

Deducció porta

-1,000

[D]

2,291 D#*F#
2,667 D#*F#

1,940

0,600

1,164 D#*F#

0,600

2,064 D#*F#

12

3,140

0,600

1,884 D#*F#

13

5,800

0,400

2,320 D#*F#

E83LS5R8DIMC

Num.

[F]

m2

Text

50% del cost de: Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió
HPL/EDF tipus ignífug i d'aplicació severa, de 6 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior
segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu
color estàndard, col·locat amb fixació oculta sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
parament vertical. Article: ref. UNIS8FR de la sèrie PLAQUES DE RESINES de TRESPA
Tipus

[C]

[D]

3,580

8,127 D#*F#

2,000

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

[E]

[F]

1

PB

8,130

8,130 C#

P2

12,700

12,700 C#

3

2,620

2,620 C#

4

48,890

48,890 C#
C#

E6524X01

Text

Planta segona

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 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una cara, fixada mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca, amb paper Kraft, de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

5,900

3,380

19,942 D#*F#

6,200

3,380

20,956 D#*F#

3

0,500

3,380

1,690 D#*F#

4

4,340

3,380

14,669 D#*F#

5

7,700

3,380

26,026 D#*F#

6

3,500

3,380

11,830 D#*F#

1,800

3,380

6,084 D#*F#

11,500

3,370

38,755 D#*F#

9

10,250

3,370

34,543 D#*F#

10

5,250

3,370

17,693 D#*F#

17,860

3,580

63,939 D#*F#

2,150

3,580

7,697 D#*F#

8

11
12

EUR

m2

72,340

2

7

7,127

TOTAL Fórmula

8

4

TOTAL Fórmula

2,270

85,703

2

58,180

0,500
TOTAL AMIDAMENT

3,580
1,270

3,440

1

[E]

Planta coberta

0,640
2,100

TOTAL AMIDAMENT

Paret divisòria recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:8, amb ciment CEM III i additiu inclusor aire/plastificant
[C]

Planta baixa

TOTAL Fórmula

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
TANCAMENTS I DIVISÒRIES FIXES

Tipus

Planta primera

11

Num.

Obra
Títol
Capítol

TOTAL Fórmula

3

TOTAL AMIDAMENT

58,180 C#
TOTAL AMIDAMENT

[F]

37,841 D#*F#

9

3,700

[F]

[E]

3,950

8

Impermeabilització de la cara superior de la llosa amb emulsió tipus Mopren de Texsa o similar, de color gris

Text

Planta segona

[D]

9,580

10

Coberta plana invertida no transitable, amb:
- Membrana impermeabilitzant monocapa, no adherida, constituïda per làmina de betum polimèric, modificat
amb plastòmers APP de 4 Kg/m2, amb armadura de polietilè biorientat, tipus Morterplás Polimèrica PE 4,8 Kg
de Texsa, o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm, densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de TEXSA o similar.
- Xapa plegada d'alumini anoditzat en color plata, de 2 mm de gruix, amb un retorn de 20 cm pels laterals de la
caixa.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions complementàries, si és el cas, dels productes
aplicats

m2

[C]

21,120

AMIDAMENT DIRECTE
8

Tipus

7

TOTAL Fórmula

1

Text

92

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 1:8, amb ciment CEM III i additiu inclusor aire/plastificant

2

6

Revestiment de cara superior de ràfec de formigó amb xapa d'alumini anoditzat, de 2 mm de gruix, amb plecs i
mode de subjecció que s'indica als plànols

Text

m2

Pàg.:

5

3,000

TOTAL AMIDAMENT
7

1

Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

m2

E612BR1Z
Num.

193,380

AMIDAMENT DIRECTE
6

AMIDAMENTS
2

TOTAL Fórmula

147,130

TOTAL AMIDAMENT

91

Planta primera

Planta baixa

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

13

1,660

3,580
TOTAL AMIDAMENT

5

E6524X02

Num.

m2

Text

93

AMIDAMENTS

5,943 D#*F#
269,767

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 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una sola cara, fixada mecànicament
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Pàg.:

6

4,900

4,900 C#

7

20,140

20,140 C#

8

1,480

1,480 C#

9

14,740

14,740 C#

10

8,350

8,350 C#

11

1,770

1,770 C#

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
1

Planta primera

6,090

3,570

21,741 D#*F#

9,470

3,570

33,808 D#*F#

21,100

3,570

75,327 D#*F#

9,020

3,580

32,292 D#*F#

5

14,130

3,580

50,585 D#*F#

6

31,550

3,580

112,949 D#*F#

7

1,780

3,580

6,372 D#*F#

2
3
4

Planta baixa

TOTAL AMIDAMENT

8

E6523BAB

Num.

333,074

m2

Text

E6524HAB

Num.
1

m2

Text

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W
Tipus

[C]

Planta segona

2
3

Planta primera

[D]

[E]

[F]

Tipus

[C]

6,290

1,120

7,045 D#*F#

1,910

1,120

2,139 D#*F#

1,950

3,520

6,864 D#*F#

4

1,620

3,520

5,702 D#*F#

5

2,780

3,520

9,786 D#*F#

6

0,400

3,520

1,408 D#*F#

7

9,650

1,310

12,642 D#*F#

8

2,040

1,310

2,672 D#*F#

9
10

30,840
Planta baixa

1,780

3,580

6,372 D#*F#

11

1,780

3,580

6,372 D#*F#

12

1,880

3,580

6,730 D#*F#

13

8,860

1,490

13,201 D#*F#

14

10,510

1,360

14,294 D#*F#

15

3,220

0,600

1,932 D#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

E652PX01

Num.

Text

m2

[C]

[D]

[E]

Deducció porta

-4,290

-4,290 C#

Planta primera

37,830

37,830 C#
4,220

23,252 D#*F#

6

4,050

3,520

14,256 D#*F#

7

0,700

3,520

2,464 D#*F#

8

5,760

3,520

20,275 D#*F#

9

3,060

0,670

2,050 D#*F#

1,720

3,520

6,054 D#*F#

4,770

3,050

14,549 D#*F#

12

3,150

0,300

0,945 D#*F#

13

2,800

3,580

10,024 D#*F#

14

4,280

3,200

13,696 D#*F#

15

2,590

3,300

8,547 D#*F#

16

2,090

3,400

7,106 D#*F#

17

1,660

3,450

5,727 D#*F#

18

3,270

1,290

4,218 D#*F#

19

1,000

0,300

0,300 D#*F#

20

0,700

3,300

2,310 D#*F#

Planta segona

12,390
2,840

2,840 C#

Planta primera

19,800

19,800 C#

3,030

3,030 C#

4,900

4,900 C#

2
3
4
5

Planta baixa

7,720

Planta baixa

E6523BDB

m2

7,720 C#

Num.

Text

1

Planta segona

2

Deducció obertura

12,390 C#

Deducció obertura

Tipus

[C]

Planta primera

EUR

Deducció obertura

[E]

[F]

-1,750

TOTAL Fórmula

7,450

3,330

24,809 D#*F#

7,500

3,330

24,975 D#*F#

5,940

3,330

19,780 D#*F#

1,680

3,520

5,914 D#*F#

7,500

3,520

26,400 D#*F#

-1,620 C#

-1,750

7
8

[D]

-1,620

5
6

196,047

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament d'una placa de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W

3

TOTAL Fórmula

19,014 D#*F#

5,510

4
1

3,330

TOTAL AMIDAMENT
9

TOTAL Fórmula

3

5,710

127,999

[F]

[F]

Planta segona

11

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 1 placa a una sola cara, una estàndard (A) de 15 mm, fixada mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W
Tipus

[E]

1

10

30,840 C#

[D]

2

5

TOTAL Fórmula

94,340

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 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W

4

6

94

-1,750 C#

-1,750 C#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

9
10

Planta baixa

11
12

95

AMIDAMENTS

5,240

3,520

18,445 D#*F#

3,180

3,580

11,384 D#*F#

0,540

3,580

1,933 D#*F#

1

PB

5,580 D#*F#

2

Climatització

3

P1

1,800

3,100
TOTAL AMIDAMENT

Num.

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

394,510

E6524X03

m2

394,510 C#
29,510 C#

156,700

156,700 C#

134,100

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una sola cara, fixada mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W

3

E7BC37F0
Num.

Num.
1

Text

Tipus

[C]

Planta segona

[D]

[E]

[F]

3,330

3,963 D#*F#

1,190

3,330

3,963 D#*F#

2,000

3,520

7,040 D#*F#

1,360

3,520

4,787 D#*F#

1,730

3,580

6,193 D#*F#

6

1,730

3,580

6,193 D#*F#

7

0,850

3,580

3,043 D#*F#

8

1,130

3,580

4,045 D#*F#

9

1,770

3,580

6,337 D#*F#

10

1,770

3,580

6,337 D#*F#

11

0,470

3,580

1,683 D#*F#

3

Planta primera

4
5

Planta baixa

11

E6523X01

Num.
1

m2

4

Tipus

[C]

Planta baixa

[D]

[E]

11,520

1

01
02
21

E7B21H0L
Num.

m2

Text

1

PB

2

Climatització

3

P1

[F]

3,500

E9232B91

[C]

[D]

[E]

[D]

[E]

[F]

3

P1

394,510

TOTAL Fórmula

394,510 C#

29,510

29,510 C#

156,700

156,700 C#

E3GZS020

m2

Text

Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i càrrega de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1700X001

Num.

[C]

m2

[D]

[E]

29,000

3,580

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

29,000

3,580

40,320 D#*F#
6

1795X001

m2

1

TOTAL Fórmula

29,510

29,510 C#

156,700

156,700 C#

Text

PB

103,820

[F]

Tipus

[C]

SP

103,820 D#*E#

EUR

103,820

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

12,750

2,330

29,708 D#*F#

7,080

4,310

30,515 D#*F#

3

PB

Vest.

8,800

4,250

37,400 D#*F#

4

PB

Escala

4,770

4,250

20,273 D#*F#

8,620

3,950

34,049 D#*F#
47,658 D#*F#

5

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

TOTAL Fórmula

Impermeabilització exterior de mur flexo resistent, amb:
- Làmina protectora i drenant composada per estructura tridimensional de polietilè d'alta densitat (HDPE) i
geotèxtil
per una cara, tipus Drentex Protect Plus, de Texsa. Es col·locarà perfil especial de remat superior de la
làmina.
- Làmina impermeabilitzant autoadhesiva recoberta de malla de polipropilè, tipus Texself 1,5 de TEXSA, o
similar.
- Imprimació asfàltica tipus Emufal I, amb un consum de 0,3 Kg/m2, de Texsa, o similar

2

580,720

TOTAL Fórmula

103,820 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

394,510 C#

[F]

Impermeabilització de mur perimetral de formigó armat, prèvia neteja del parament amb aigua a pressió, amb
aplicació de dues capes de morter impermeabilitzant VANDEX SUPER, amb una dotació de 0,75 kg/m2 cada
una. Inclosa impermeabilització de racons i junts mitjançant la formació de regata de 2,5x2,5 cm, aplicació de
preparació de morter impermeabilitzant VANDEX SUPER, reblert de morter de reparació VANDEX UNI
MORTAR 1 i capa d'acabat de morter de VANDEX SUPER, inclosa part proporcional de retirada de plaques
d'ancoratge i segellat amb morter impermeabilitzant i reblert amb morter de reparació

1

TOTAL Fórmula

394,510

580,720

TOTAL AMIDAMENT

40,320

[F]

[C]

1

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida
Tipus

m2

Climatització

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

TOTAL AMIDAMENT
2

PB

2

53,584

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Títol
Capítol

Tipus

1

Num.

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 205 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara i una placa més enmig dels dos perfils metàl·lics, de 12,5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de 2 plaques de llana de roca de resistència tèrmica
>= 1,622 m2K/W

Text

Text

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

TOTAL AMIDAMENT

5
TOTAL AMIDAMENT

m2

580,720

TOTAL Fórmula

1,190

2

TOTAL Fórmula

29,510

TOTAL AMIDAMENT
10

96

6

PB

Recinte clima

16,900

2,820

7

PB

S1 tester

0,500

6,480

4,050

13,122 C#*D#*F#

8

P1

Franc Comtat

1,000

43,690

4,110

179,566 C#*D#*F#
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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AMIDAMENTS
9

P1

Pàg.:

S4 tester

0,500

10,120

5,100
TOTAL AMIDAMENT

7

E7C6AX01
Num.
1
2

m2

Num.

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

TOTAL Fórmula

Cantell forjat P1

21,800

21,800 C#

Bigues de ràfecs

22,900

22,900 C#

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

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

PB

[D]

[F]

[E]

6,200

1,900

11,780 D#*F#

7,290

1,900

13,851 D#*F#

3

0,330

1,900

0,627 D#*F#

4

7,720

1,900

14,668 D#*F#

5

0,300

1,900

0,570 D#*F#

6

P1

10,540

1,900

20,026 D#*F#

7

P2

8,830

1,900

16,777 D#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

E8445200

m2

TOTAL Fórmula
Num.

Text

78,299

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada
(BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per una alçària de
sostre de 4 m com a màxim
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

PB pilars rectangulars

0,700

3,300

2,310 D#*E#

2

PB pilar HEB

0,940

3,750

3,525 D#*E#

3

P1 pilars HEB

7,000

0,940

3,570

23,491 C#*D#*E#

80,080

80,080 C#

2

4

P2 pillars HEB

9,000

0,940

3,380

28,595 C#*D#*E#

17,520

17,520 C#

3

5

P1, 2 i 3 pilar rodó

0,620

11,200

6,400

6,400 C#

4

6,000

6,000 C#

5

3,320

3,320 C#

6

3,320

3,320 C#

7

32,260

32,260 C#

8

3,190

3,190 C#

9

3,270

3,270 C#

01
02
22

E81121D2
Num.

m2

Text

1

6,944 D#*E#
64,865

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
REVESTIMENTS

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

10

3,270

3,270 C#

11

31,550

31,550 C#

12

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra, remolinat
TOTAL Fórmula

PB

P1

10,090

10,090 C#

13

16,240

16,240 C#

14

24,700

24,700 C#

15

3,350

3,350 C#

1

PB

2,320

3,570

8,282 D#*E#

16

2,810

2,810 C#

2

P1

2,060

3,570

7,354 D#*E#

17

9,210

9,210 C#

3

0,300

3,570

1,071 D#*E#

18

9,040

9,040 C#

11,120

3,950

43,924 D#*E#

19

31,600

31,600 C#

5

1,000

3,950

3,950 D#*E#

20

4,670

4,670 C#

6

2,100

3,380

7,098 D#*E#

21

3,750

3,750 C#

7

1,640

3,380

5,543 D#*E#

22

6,900

6,900 C#

8

1,200

3,380

4,056 D#*E#

23

9

5,170

3,950

20,422 D#*E#

24

Escala P1 - P2

10

0,300

3,380

1,014 D#*E#

25

P2

4

11

P2

Planta coberta

8,250

8,250 C#

9,300

9,300 C#

13,840

13,840 C#

1,940

0,500

0,970 D#*E#

26

9,380

9,380 C#

12

3,440

0,500

1,720 D#*E#

27

9,510

9,510 C#

13

3,790

0,500

1,895 D#*E#

28

68,400

68,400 C#

14

4,800

0,500

2,400 D#*E#

29

9,840

9,840 C#

15

5,620

0,500

2,810 D#*E#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT
E8251335

m2

112,509

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 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
EUR

4

E844X001

m2

98

TOTAL Fórmula

1

Obra
Títol
Capítol

2

[F]

2

44,700

TOTAL AMIDAMENT

1

25,806 C#*D#*F#

Aïllament amb plaques rígides de llana de vidre de 30 mm de gruix amb revestiment de paper Kraft

Text

E7D69TK0

AMIDAMENTS

418,097

TOTAL AMIDAMENT
8

97

441,060

Cel ras flotant de placa de gui laminat, per aïllament acústic, amb doble estructura de perfils U de xapa d'acer
galvanitzat, de 60 mm, a dos nivells, el primer modulat cada 600 mm, suspés del sostre mitjançant barra
roscada de 6 mm de diàmetre i el segon, modulat a 300 mm, subjectat al primer mitjançant fixacions
mecàniques, una placa de guix laminat, tipus ''FON R8/18 BC'' de Pladur, de 13 mm de gruix, amb capa de llana
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

99

AMIDAMENTS

de roca, de 75 mm de gruix. Completament acabat
Num.
1

Text

Tipus

[D]

[E]

[F]

51,380 C#

2

67,340

67,340 C#

3

24,340

24,340 C#

4

14,500

14,500 C#

P1

4,850 C#

2,650

2,650 C#

12

2,250

2,250 C#
TOTAL AMIDAMENT

8

E865X002

m2

Revestiment de parament vertical amb emplafonat de DM de 10 mm de gruix, i > 650 kg/m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, d0, fixat sobre rastrells horitzontals de fusta de 20x20
mm, per pintar, amb unió encadellada i junta vista, fixades mecànicament, segons detalls.

20,200

20,200 C#

7

20,160

20,160 C#

8

48,850

48,850 C#

1

6,370

6,370 C#

28,200

28,200 C#

2

13,850

13,850 C#

23,040

23,040 C#

3

4,650

4,650 C#

28,800 C#

4

7,800

7,800 C#

5

5,980

5,980 C#

6

1,980

1,980 C#

7

3,140

3,140 C#

8

9,770

9,770 C#

9

5,400

5,400 C#

10

1,550

1,550 C#

40,600

40,600 C#

2,320

2,320 C#

P2

28,800
TOTAL AMIDAMENT

E8448400
Num.

m2

Text

Num.

338,230

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat
vist i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

11,860

11,860 C#

11

2

6,530

6,530 C#

12

TOTAL AMIDAMENT
E8448444
Num.
1

m2

Text

PB

[C]

[D]

[E]

[F]

5,270

2

Tipus

[C]

[D]

3,170

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

18,390

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de 60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat
ocult i suspensió autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m com a màxim
Tipus

Text

9

E8ABX001
Num.

TOTAL Fórmula

m2

Text

TOTAL Fórmula

103,410

Envernissat de passamà de fusta massissa de 24 cm aprox. de desenvolupament de cara de secció a tractar,
amb una capa de preparació i dues d'acabat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

5,270 C#

1

3,540

0,190

0,673 D#*E#

3,170 C#

2

3,880

0,190

0,737 D#*E#

3

5,200

5,200 C#

3

3,880

0,190

0,737 D#*E#

4

3,310

3,310 C#

4

3,540

0,190

0,673 D#*E#

3,600

0,190

0,684 D#*E#

3,250

0,190

0,618 D#*E#

5

P1

7,200

7,200 C#

5

6

P2

5,960

5,960 C#

6

TOTAL AMIDAMENT
E865X003

Num.

Text

m2

TOTAL AMIDAMENT

30,110

Revestiment de barana d'escala amb emplafonat de DM de 10 mm de gruix, i > 650 kg/m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2, d0, per pintar, amb unió encadellada i junta vista,
fixades mecànicament, segons detalls.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

6,700

6,700 C#

2

3,950

3,950 C#

3

7,820

7,820 C#

4

4,650

4,650 C#

5

5,200

5,200 C#

6

4,750

4,750 C#

7

3,150

3,150 C#

8

2,900

2,900 C#

9

11,900

11,900 C#

10

E8981BA0
Num.

Text

1

Emplafonat paret

2

Emplafonat baranes

3

F.19

4,122

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

103,410

103,410 C#

60,770

60,770 C#

1,190

2,000

2,380 C#*D#

4

1,190

2,000

2,380 C#*D#

5

7,880

2,000

15,760 C#*D#

6

1,190

2,000

2,380 C#*D#

7

1,190

2,000

2,380 C#*D#

8

8,430

2,000

16,860 C#*D#

5,650

2,000

11,300 C#*D#

1,460

1,000

1,460 C#*D#

9
10

EUR

m2

F.20

F.21

100

60,770

11,420 C#

11

7

4,850

11

11,420

10

6

10

6

9

5

TOTAL Fórmula

51,380

5

PB

[C]

Pàg.:

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

11
12

2,830
F.22

13
14

F.23

15

1,000

E898J2A0
Num.

m2

Text

AMIDAMENTS

2,830 C#*D#

1

1,000

2,000

3,630

7,260 C#*D#*E#

4,400

2,000

8,800 C#*D#

1,000

2,000

3,780

7,560 C#*D#*E#

1,470

2,000

2,940 C#*D#

3

1,000

2,000

4,060

8,120 C#*D#*E#

1,370

2,000

2,740 C#*D#

4

1,000

2,000

2,330

4,660 C#*D#*E#

4,120

2,000

8,240 C#*D#

5

2,000

2,000

4,300

17,200 C#*D#*E#

6

2,000

2,000

2,160

8,640 C#*D#*E#

7

1,000

2,000

2,350

4,700 C#*D#*E#

8

1,000

2,000

4,620

9,240 C#*D#*E#

9

2,000

2,000

2,650

10,600 C#*D#*E#

10

2,000

2,000

4,930

19,720 C#*D#*E#

11

1,000

2,000

2,860

5,720 C#*D#*E#

244,630

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

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

9,170

2,800

25,676 D#*F#

12

1,000

2,000

3,770

7,540 C#*D#*E#

2

2,550

2,800

7,140 D#*F#

13

1,000

2,000

3,520

7,040 C#*D#*E#

3

4,190

2,900

12,151 D#*F#

14

1,000

2,000

2,400

4,800 C#*D#*E#

4

6,940

2,900

20,126 D#*F#

15

1,000

2,000

2,990

5,980 C#*D#*E#

5

-6,880

1,000

-6,880 D#*F#

16

1,000

2,000

2,180

4,360 C#*D#*E#

6

11,200

0,740

8,288 D#*F#

17

1,000

2,000

2,400

4,800 C#*D#*E#

7

11,200

3,900

43,680 D#*F#

18

1,000

2,000

9,630

19,260 C#*D#*E#

8

21,000

3,530

74,130 D#*F#

3,530

33,288 D#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9

9,430

10

10,730

2,600

27,898 D#*F#

11

-4,790

2,000

-9,580 D#*F#

12

10,000

2,600

26,000 D#*F#

13

15,920

3,650

58,108 D#*F#

14

14,720

3,650

53,728 D#*F#

15

-6,880

1,000

-6,880 D#*F#

3

16

9,450

0,350

3,308 D#*F#

17

9,450

0,350

3,308 D#*F#

18

20,460

2,900

59,334 D#*F#

19

6,060

2,900

17,574 D#*F#

20

7,200

2,600

18,720 D#*F#

21

13,000

2,600

33,800 D#*F#

22

5,500

2,400

13,200 D#*F#

14

E89A3BB0
Num.

E898K2A0

m2

m2

Text

Tipus

[D]

[E]

1

3,000

2,000

4,400

2

1,000

2,000

7,390

1,000

2,000

11,000

E8B41110
Num.

516,117

m2

Text

Text

Tipus

[C]

PB

2
3

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

4

Cel ras estàndard

441,060

441,060 C#

2

Cel ras fonoabsorbent

338,230

338,230 C#

3

Cel ras registrable

18,390

18,390 C#

4

Cel ras registrable hidròfug

30,110

30,110 C#
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL Fórmula

1

E89A2BB0
Num.

Text

m2

P1

6
7

16

[C]

[D]

[E]

Num.

827,790

[F]

P2

E894B0P6

TOTAL Fórmula

EUR

m2

Text

1

Pilars PB # 200x150

2

Pilar D 200

3

Pilar P2 HEB

4

Perfil IPE 180

TOTAL Fórmula

26,400 C#*D#*E#
0,750

11,085 C#*D#*E#*F#
22,000 C#*D#*E#
59,485

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

17,400

2,000

34,800 D#*E#

22,120

2,000

44,240 D#*E#

6,840

2,000

13,680 D#*E#

6,750

2,000

13,500 D#*E#

7,980

2,000

15,960 D#*E#

6,650

2,000

13,300 D#*E#

10,900

2,000

21,800 D#*E#

TOTAL AMIDAMENT

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

[F]

Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte decapant, esbandida amb aigua, una capa
d'imprimació antigraffitti adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti

5
Num.

157,200

TOTAL AMIDAMENT
15

102

Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat
[C]

1

TOTAL AMIDAMENT
12

Pàg.:

2

TOTAL AMIDAMENT
11

101

157,280

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura alumini, amb dues capes d'imprimació sintètica i dues d'acabat
Tipus

[C]

[D]

4,000

26,020

[E]

[F]

0,700

3,600

0,630

8,500

5,355 E#*F#

0,480

2,800

1,344 E#*F#

0,260

TOTAL Fórmula

10,080 C#*E#*F#

6,765 D#*E#
EUR
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AMIDAMENTS
5

Pàg.:

Doble perfil IPE 180

2,000

6

Gir mur cortina

7

Reforç mur PB # 120x60

12,490

0,260

14,120

103

AMIDAMENTS

Pàg.:

6,495 C#*D#*E#

27

32,420

32,420 C#

10,270

10,270 C#

31,180

31,180 C#

35,200

35,200 C#

4,000

4,000 C#

0,130

6,640

0,863 E#*F#

28

0,000

0,360

0,000 D#*E#*F#

29
30

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Títol
Capítol

1

01
02
23

E7CE1X01
Num.

30,902

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
PAVIMENTS

m2

Text

Lamina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada, tipus ''Impactodan 5'' de Danosa, amb xapa de morter
armada, de 5 cm de gruix, prèvia a paviment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Paviments sota envans

32

P-05 Zones Humides (classe 2)

33

P2

6,350

6,350 C#

34

P1

7,610

7,610 C#

35

PB

8,560

8,560 C#

36

8,770

8,770 C#

37

9,970

9,970 C#

38

15,300

15,300 C#

39

3,620

3,620 C#

TOTAL Fórmula

1

PB (bar)

2

P1

89,560

89,560 C#

3

P2

164,060

164,060 C#

85,400

31

TOTAL AMIDAMENT

85,400 C#
3

E9ZX002
Num.

TOTAL AMIDAMENT
2

E9C1443B
Num.
1
2

m2

Text

P1

7,610

7,610 C#

PB

8,560

8,560 C#

Tipus

4

8,770

8,770 C#

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

12,930

12,930 C#

5

65,040

65,040 C#

6

60,270

60,270 C#

7

130,160

130,160 C#

8

6,650

6,650 C#

9

6,650

6,650 C#

10

2,900

2,900 C#

4,690

4,690 C#

59,200

59,200 C#

16,200

16,200 C#

29,320

29,320 C#

15

29,250

29,250 C#

16

12,000

12,000 C#

6,520

6,520 C#

33,010

33,010 C#

39,200

39,200 C#

20

4,600

4,600 C#

21

7,460

7,460 C#

19,650

19,650 C#

3,850

3,850 C#

1,970

1,970 C#

3,120

3,120 C#

42,640

42,640 C#

18
19

22
23
24
25
26

P2

TOTAL Fórmula

3

4

17

[F]

6,350 C#

5,230 C#

14

[E]

6,350

16,050 C#

P1

[D]

P2

5,230

13

[C]

1

16,050

12

Tipus

2

3

11

Text

Rebaixat i tractament antirelliscant per a Rd > 35 segons UNE-ENV 12633:2003 (classe 2) amb polit amb gra de
100 i abrillantat amb sals de paviment de terratzo .

339,020

P01/P02 - Zones seces (Classe C1)
PB

m2

791,810

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior intens
[C]

104

5

9,970

9,970 C#

6

15,300

15,300 C#

7

3,620

3,620 C#
TOTAL AMIDAMENT

4

E9Z2X001
Num.
1

PB

Rebaixat i tractament antirelliscant per a Rd > 15 segons UNE-ENV 12633:2003 (classe 1) amb polit amb gra de
200 i abrillantat amb sals i cristalitzat de paviment de terratzo .
Tipus

[C]

16,050

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

16,050 C#

2

5,230

5,230 C#

3

12,930

12,930 C#

4

65,040

65,040 C#

5

60,270

60,270 C#

6

130,160

130,160 C#

7

6,650

6,650 C#

8

6,650

6,650 C#

9

2,900

2,900 C#

10

4,690

4,690 C#

59,200

59,200 C#

12

16,200

16,200 C#

13

29,320

29,320 C#

14

29,250

29,250 C#

15

12,000

12,000 C#

16

6,520

6,520 C#

17

33,010

33,010 C#

11

EUR

Text

m2

60,180

P1

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

18

39,200

39,200 C#

19

4,600

4,600 C#

20

7,460

7,460 C#

21

19,650

19,650 C#

22

3,850

3,850 C#

23

1,970

1,970 C#

24

3,120

3,120 C#

42,640

42,640 C#

26

32,420

32,420 C#

27

10,270

10,270 C#

28

31,180

31,180 C#

29

35,200

35,200 C#

25

P2

TOTAL AMIDAMENT
5

E9C21424
Num.

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

m2

Paviment interior antilliscant (relliscositat classe 2) de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, preu alt, de 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
AMIDAMENT DIRECTE

10

E9GZX001

m2

0,000

Remolinat mecànic d'acabat a solera de formigó de la sala de climatització
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Títol
Capítol
Subcapítol

01
02
24
01

29,500

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
TANCAMENTS LLEUGERS
TANCAMENTS EXTERIORS

[F]

1

E6MEX001

m2

TOTAL Fórmula
Num.

Text

Mur cortina amb perfils de 140, 100 i 50 mm de fondària per 52 mm amplària, d'alumini anoditzat, amb
trencament de pont tèrmic i acabat exterior amb tapetes rectes clipades, sistema ''Mx parrilla tradicional'' de
Technal, inclosa part proporcional de remats perimetrals de xapa d'alumini de 2 mm i aïllament, segons
especificacions de plànols. Muntat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

PB

3,120

3,120 C#

2

P1

1,650

1,650 C#

1

1,370

1,370 C#

S6

24,000

24,000 C#

2

0,780

0,780 C#

V (P2)

25,000

25,000 C#

3

E (P2)

18,500

18,500 C#

4

S7

20,900

20,900 C#

5

S8

21,000

21,000 C#

Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

6

S1

27,700

27,700 C#

7

E (P1)

14,150

14,150 C#

Tipus

8

S2

16,000

16,000 C#

16,100

16,100 C#

P2

E9V2AA2N
Num.

m

Text

[E]

6,920

[C]

[D]

1

1,000

3,770

3,770 C#*D#

2

1,000

3,650

3,650 C#*D#

[F]

TOTAL Fórmula

3

1,000

3,550

3,550 C#*D#

4

20,000

1,630

32,600 C#*D#

5

24,000

1,200

28,800 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

E9U21X01
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

72,370

[F]

PB

121,130

121,130 D#

2

P1

137,320

137,320 D#

3

P2

56,700

56,700 D#

4

Escales

12,800

12,800 D#
TOTAL AMIDAMENT

E9JEK100

m2

SP

28,950

28,950 C#

11

V

23,000

23,000 C#

12

V (PB)

7,400

7,400 C#

13

S4

26,600

26,600 C#

4,100

4,100 C#

15

S3

2,500

2,500 C#

16

Di

12,000

12,000 C#

17

V (P2)

14,060

14,060 C#

5,250

5,250 C#

19

S6

4,350

4,350 C#

20

Deducció per modificació

-1,900

-1,900 C#
TOTAL AMIDAMENT

2

EXF4X007

327,950

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil,
instal·lat encastat al paviment
AMIDAMENT DIRECTE

S3

18

TOTAL Fórmula

1

9
10

14

Sòcol de terratzo llis de microgrà, preu mitjà, de 5 cm d'alçària, col·locat amb pasta adhesiva o ciment cola
Tipus

106

727,630

TOTAL AMIDAMENT

8

E9DAU010

Pàg.:

1

4

7

AMIDAMENTS
9

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús interior

3

6

105

0,000

EUR

Num.

Text

u

309,660

Fulla practicable de finestra oscil·lant muntada sobre mur cortina, d'alumini anoditzat, perfileria tipus ''Epure'' de
Technal, de dimensions 1600, 1670 i 1840 mm d'amplària per 870 mm d'alçària, amb frontisses i manetes a joc i
pany. Muntada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

1670x870

2,000

2,000 C#

2

1840x870

8,000

8,000 C#

3

1600x870

2,000

2,000 C#
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

EAFAX001

u

EAFAX002

u

AMIDAMENTS

12,000

Pàg.:

19

S2

6,000

20

Deducció per modificacio

-1,900

7

1,000

Porta de 2 fulls batents d'alumini anoditzat, de dimensions 1740x2070 mm de llum d'obra, perfilaria tipus PG de
Technal, sistema de tancament amb pany, agafadors interiors i exteriors tipus 2504/600 d'Ocariz, als 2 fulls,
muntada sobre mur cortina.

EC1GG101
Num.
1

m2

Text

AMIDAMENT DIRECTE
E6MZX001

Num.
1

m2

Text

1,000

Panell ''sanwich'' format per planxa exterior d'alumini anoditzat de 2 mm de gruix, aïllament rígid de 2 cm de
gruix i tauler interior
Tipus

S1

2

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

1,350

4,050 C#*D#

1,000

1,060

1,060 C#*D#

3

S2

3,000

1,500

4,500 C#*D#

4

S3

3,000

1,500

4,500 C#*D#

5

S6 - V

1,000

1,150

1,150 C#*D#

6

S7 - E

1,000

1,150

1,150 C#*D#

7

S2 - V

1,000

0,880

0,880 C#*D#

8

S2 - S3

1,000

0,590

0,590 C#*D#

9

S4 - V

1,000

0,480

0,480 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

EC1FA141

Num.
1

Text

S6

2
3
4

B (P2)

5
6

E (P2)

7
8

S8

9

m2

-1,900 C#

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra
d'aire de 14 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat
Tipus

S6

[C]

[D]

[E]

1,000

1,260

1,260 C#*D#

1,450

8,700 C#*D#

2,000

1,130

2,260 C#*D#

12,000

1,430

17,160 C#*D#

4,000

1,340

5,360 C#*D#

9,000

1,400

12,600 C#*D#

3,000

1,300

3,900 C#*D#

6,000

1,600

9,600 C#*D#

[E]

[F]

8

3,000

1,450

4,350 C#*D#

1,130

1,130 C#*D#

3,000

1,600

4,800 C#*D#

SP

1,000

3,530

3,530 C#*D#

5

1,000

3,300

3,300 C#*D#

6

1,000

3,130

3,130 C#*D#

7

1,000

2,890

2,890 C#*D#
0,870 C#*D#

S4
S7

EC1FA641

Num.

m2

1,000

0,870

4,000

1,500

6,000 C#*D#

3,000

1,600

4,800 C#*D#

Text

34,800

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 4+4 mm de gruix i cambra d'aire de 14 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

E (P1)

6,000

1,400

8,400 C#*D#

2

SP

2,000

1,700

3,400 C#*D#

2,000

1,740

3,480 C#*D#

1,000

1,670

1,670 C#*D#

2,000

1,800

3,600 C#*D#

3
4

B

5
6

S3

1,000

2,200

2,200 C#*D#

7

Di (P2 distribuïdor)

3,000

1,600

4,800 C#*D#

8

V (P2)

3,000

1,560

4,680 C#*D#

9

S6

1,000

1,040

1,040 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

6,000

[D]

S8

10

18,360

[F]

[C]

4

9

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de seguretat incolor amb 1 butiral
transparent, de 3+3 mm de gruix i cambra d'aire de 16 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini
Tipus

121,000

3

8

EC1GG601
Num.

Text

m2

33,270

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra
d'aire de 12 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, col·locat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

E (P1)

3,000

1,400

4,200 C#*D#

1

10

S3

6,000

1,600

9,600 C#*D#

S3

3,000

1,600

4,800 C#*D#

2

11

B

1,000

2,000

2,000 C#*D#

S2

3,000

1,600

4,800 C#*D#

3

12

1,000

1,850

1,850 C#*D#

SP

2,000

1,700

3,400 C#*D#

4

13

1,000

1,650

1,650 C#*D#

2,000

1,740

3,480 C#*D#

5

14

1,000

1,400

1,400 C#*D#

1,000

1,660

1,660 C#*D#

6

2,000

1,800

3,600 C#*D#

2,000

1,250

2,500 C#*D#

1,000

1,760

1,760 C#*D#

1,000

2,000

2,000 C#*D#

15

V (PB)

1,000

1,550

1,550 C#*D#

7

16

S4

3,000

0,870

2,610 C#*D#

8

12,000

1,500

18,000 C#*D#

9

6,000

1,600

9,600 C#*D#

17
18

S7

EUR

B

Distribuïdor P2

108

9,600 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT

2

5

1,600

Porta d'un full batent d'alumini anoditzat, de dimensions 900x2800 mm de llum d'obra, perfilaria tipus PG de
Technal, amb barra antipànic, muntada sobre mur cortina.
AMIDAMENT DIRECTE

4

107

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

10

1,000

2,220

2,220 C#*D#

V (P2)

2,000

2,050

4,100 C#*D#

12

S6

1,000

1,260

1,260 C#*D#

13

Deducció per canvi de vidre

-4,300

11

EC1GFB01
Num.
1

m2

Text

16

31,280

Tipus

S1

[C]

[D]

[E]

[F]

E441511D

Num.

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, cambra
d'aire de 10 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat

1

TOTAL Fórmula

11,660

219,208 C#*D#

18,800

12,490

4,300 C#*D#

1,000

4,350

4,350 C#*D#

1,000

4,350

4,350 C#*D#

1,000

4,450

4,450 C#*D#

1,000

2,480

2,480 C#*D#

8

1,000

2,700

2,700 C#*D#

1

9

1,000

2,920

2,920 C#*D#

2

V (P2)

TOTAL AMIDAMENT
EC151C01
Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

E441512D

Num.

kg

[F]

Text

Tipus

Tub de 120x60x4

V (P1)

2,000

5,000

10,000 C#*D#

2

V (PB)

3,000

1,800

5,400 C#*D#

3

Per canvi de vidre

4,300

469,624 C#*D#*E#
958,800

[C]

[D]

[E]

[F]

10,370

3,480

2,000

72,175 C#*D#*E#

10,370

3,580

2,000

74,249 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT
18

E441531D

kg

TOTAL Fórmula

1

2,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat
a l'obra amb soldadura i cargols

33,900

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
Tipus

DOBLE IPE 180

TOTAL AMIDAMENT
17

Num.
1

Text

146,424

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols
Tipus

IPN 140 + platina 100x14

[C]

[D]

25,410

6,640

[E]

[F]

u

19,700

19

Porta d'obertura automàtica amb un full fix i un full corredís, de dimensions 3330x2800 mm. amb barra de guia i
mecanisme de 7 cm d'alçària, tipus ''Slimdrive'' de GEZE, força limitada a 150 N, control per microprocessador
inteligent, bateria d'emergència, programador amb display i teclat tàctil, perfilaria perimetral estanca, bloqueig
electromagnètic i detectors de moviment. Muntada i connectada a la xarxa elèctrica

E442502C

Num.
1

AMIDAMENT DIRECTE
13

EAM2X003

u

1,000

Porta d'obertura automàtica, telescòpica, amb un full fix i 2 fulls corredissos, de dimensions 2735x2070 mm,
amb barra de guia i mecanisme de 7 cm d'alçària, tipus ''Slimdrive'' de GEZE, força limitada a 150 N, control per
microprocessador inteligent, bateria d'emergència, programador amb display i teclat tàctil, perfilaria perimetral
estanca, bloqueig electromagnètic i detectors de moviment. Muntada i connectada a la xarxa elèctrica

EABGX002

u

AMIDAMENT DIRECTE
15

EAB0X004

u

Text

1,000

Finestra fixa d'acer, galvanitzada, de 170 d'alçària mitja per 302 cm d'amplària, amb bastidor de perfil L d'acer
de 40x40x1,5 mm, amb tres muntants intermedis, persiana de xapa d'acer de doble plec en tota la cara exterior,
recobrint el bastiment, agafada a l'obra amb fixacions mcàniques

EUR

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols
Tipus

Elements d'ancoratge

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

5,000

1,300

6,500 C#*D#

2

2,000

2,070

4,140 C#*D#

3

4,000

4,000

16,000 C#*D#

EAV0X002

1,000

Porta de 2 fulls batents d'acer, galvanitzada, de llum d'obra 157x220 cm, amb bastidor de perfil L, de 40x40x1,5
mm, d'acer, persiana de xapa d'acer de doble plec en tota la cara exterior, recobrint el bastiment, amb pany,
col·locada. (Element S08)

kg

168,722

TOTAL AMIDAMENT
20

AMIDAMENT DIRECTE
14

TOTAL Fórmula

168,722 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

EAM2X002

TOTAL Fórmula

4,300 C#
TOTAL AMIDAMENT

12

TOTAL Fórmula

18,800

4,300

7

[F]

3

1,000

6

[E]

146,452 C#*D#

4,200 C#*D#

V (P1)

[D]

123,516 C#*D#

4

IPE 180

[C]

7,790

4,200

5

Tipus

6,570

1,000

4

Text

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols

18,800

4,150 C#*D#

Ad

kg

110

1,000

18,800

4,150

3

Pàg.:

2

1,000

2

11

AMIDAMENTS
AMIDAMENT DIRECTE

-4,300 C#
TOTAL AMIDAMENT

10

109

Num.

Text

m

26,640

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 500x60 mm, formada per una estructura interior de tub d'cer
inox. sense polir, de 40x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de tauler fenòlic de 6 mm de gruix, acaba
de color, acabada de color, segons especificació de la memòria. Element complert i col·locat a l'obra, segons
detalls.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Tipus 1

8,000

8,560

2

Tipus 2

8,000

8,470

67,760 C#*D#

3

Tipus 3

23,000

4,780

109,940 C#*D#

4

Tipus 4

5,000

4,250

21,250 C#*D#

5

Tipus 5

2,000

4,920

9,840 C#*D#

68,480 C#*D#

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

6

Tipus 6

10,000

5,048

50,480 C#*D#

7

Tipus 7

9,000

3,290

29,610 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

21

EAV0X003

Num.
1

m

Tipus

Tipus 8

EAV0X004
Num.

2

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 650x80 mm, formada per una estructura interior de tub d'cer
inox. sense polir, de 60x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de tauler fenòlic de 6 mm de gruix,
acabada de color, segons especificació de la memòria. Element complert i col·locat a l'obra, segons detalls.

Text

[C]

[D]

11,000

4,400

[E]

[F]

m

AMIDAMENTS

EAM1X002

u

3

EAM1X003

u

TOTAL Fórmula

48,400 C#*D#
4

EAM1X004

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

Tipus 1

8,000

5,000

2

Tipus 2

8,000

5,000

40,000 C#*D#

3

Tipus 3

23,000

3,000

69,000 C#*D#

4

Tipus 4

5,000

3,000

15,000 C#*D#

5

Tipus 5

2,000

3,000

6,000 C#*D#

6

Tipus 6

10,000

3,000

30,000 C#*D#

7

Tipus 7

9,000

4,000

36,000 C#*D#

8

Tipus 8

11,000

3,000

33,000 C#*D#

EAM1X005

u

40,000 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT

1A23X041

u

1A23X042

u

EA00X001

u

24

EA00X002

u

25

EA00X003

u

8

1A23X043

u

1,000

1,000

9

1A23X044

u

1A23X045

u

Porta d'armari de dos fulls batents, tipus Fe.01,per a un buit d'obra de 1080x2640 mm, amb bastiment i marc de
perfil d'acer galvanitzat, de 40x20 mm, emplafonada amb tauler fenòlic de 6 mm de gruix, segons
especificacions de plànol corresponent de la Sèrie E.8.2
AMIDAMENT DIRECTE

1A23X046

u

01
02
24
02

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
TANCAMENTS LLEUGERS
TANCAMENTS INTERIORS

12

1A23X047

u

EAM1X001

u

Porta i vidriera, tipus S.01, amb full batent i tarja fixa, per a un buit d'obra de 510x278,4 - 290 cm, amb marc i
agafador d'acer inox., segons especificacions dels plànols sèrie E 10
EUR

13

1A23X048

u

1,000

Fusteria, tipus F.07, per a un buit d'obra de 160x215 cm, per pintar, amb marc, un full corredís, guia d'obertura
automàtica i farratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

1

1,000

Fusteria, tipus F.06, per a un buit d'obra de 90x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Títol
Capítol
Subcapítol

1,000

Fusteria, tipus F.05, per a un buit d'obra de 170x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls batents i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

11

2,000

1,000

Fusteria, tipus F.04, per a un buit d'obra de 151x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls batents desiguals i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

10

1,000

Fusteria, tipus F.03, per a un buit d'obra de 151x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls batents desiguals i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

Porta de dos fulls batents, tipus Fe.02, per un buit d'obra de 1760x3730 mm, d'estructura galvanitzada de perfils
d'acer, tipus ''Perfrisa, Sèrie C'', de 40x50 mm, i emplafonat amb tauler fenòlic de 6 mm de gruix per ambdues
cares, amb plafó superior fins a sostre en la cara interior de la porta, amb ferratges i barra antipànic, segons
especificacions de plànol corresponent de la Sèrie E.8.2
AMIDAMENT DIRECTE

3,000

269,000

Porta d'un full batent, tipus Fe.03, per un buit d'obra de 900x2120 mm, d'estructura galvanitzada de perfils
d'acer, tipus ''Perfrisa, Sèrie C'', de 40x50 mm, i emplafonat amb tauler fenòlic de 6 mm de gruix per ambdues
cares, amb ferratges, segons especificacions de plànol corresponent de la Sèrie E.8.2
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Fusteria, tipus F.02, per a un buit d'obra de 340x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges, amb
tarja de vidres fixes, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

23

1,000

Fusteria, tipus F.01, per a un buit d'obra de 202x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges, amb
tarja de vidres fixes, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

7

1,000

Tancament fix de vidre, tipus S.05, per a un buit d'obra, de 77,5x280 cm, amb vidre laminar de 4+4 allotjat a U
d'acer inox. encastada, segons especificacions dels plànols sèrie E 10
AMIDAMENT DIRECTE

6

1,000

Porta de vidre, tipus S.04, per a un buit d'obra de 216x100 cm, de vidre trampat, pivotant, de 8 mm de gruix i
ferratges d'acer inox., segons especificacions dels plànols sèrie E 10
AMIDAMENT DIRECTE

5

1,000

Porta i vidriera, tipus S.03, amb full batent i 2 targes fixes, per a un buit d'obra de 324x290 cm, amb marc i
ferratges d'acer inox., segons especificacions dels plànols sèrie E 10
AMIDAMENT DIRECTE

48,400

112

Tancament fix de vidre, tipus S.02, per a un buit d'obra, de 100x290 cm, amb vidre laminar de 4+4 allotjat a U
d'acer inox. encastada, segons especificacions dels plànols sèrie E 10
AMIDAMENT DIRECTE

50% del cost de: Element d'ancoratge, d'acer inox., per a lames de protecció solar, format per peces i formes
distintes, segons el cas i segons detall de plànols, col·locat i muntat

Text

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

357,360

TOTAL AMIDAMENT
22

111

2,000

Fusteria, tipus F.08, per a un buit d'obra de 90,5x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
14

1A23X049

u

1A23X050

u

16

1A23X051

u

17

1A23X052

u

18

1A23X053

u

19

1A23X054

u

1A23X055

u

1A23X056

u

Fusteria, tipus F.22, per a un buit d'obra de 262x216 cm, per pintar, fent cantonada, amb marc, un full batent, un
full fix i dos fulls batents i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9

1A23X062

u

1,000

Fusteria, tipus F.23, per a un buit d'obra de 254x216 cm, per pintar, fent cantonada, amb marc, un full batent, un
full fix i dos fulls batents i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
28

1A23X063

u

1,000

Fusteria, tipus F.26, per a un buit d'obra de 328x243 cm, per pintar, amb un full corredís, guia i ferratges, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9

2,000

AMIDAMENT DIRECTE
29

1A23X067
Num.

2,000

1,000

u

Text

Tipus

[C]

[D]

1,000

[E]

[F]

1

De 59 x 216 cm

2,000

2,000 C#

De 73,4 x 216 cm

1,000

1,000 C#

3

De 70,5 x 216 cm

1,000

1,000 C#

4

De 80 x 216 cm

1,000

1,000 C#

1A23X064

u

5,000

Conjunt de 4 armaris, tipus F.19 per a un buit d'obra, de 365x216 cm, amb frontals i lateral vistos per pintar,
divisories interiors i fonts de tauler xapat de melamina, amb ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie
E9
AMIDAMENT DIRECTE

31

1A23X065

u

Fusteria, tipus F.16, per a un buit d'obra de 157x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges i una
tarja fixa, segons especificacions dels plànols sèrie E 9

1,000

Conjunt de 4 armaris, tipus F.20, per a un buit d'obra, de 390,3x216 cm, amb frontals i lateral vistos per pintar,
divisories interiors i fonts de tauler xapat de melamina, amb ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie
E9
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
1A23X057

u

23

1A23X058

u

1A23X059

u

1A23X060

u

Conjunt de 3 armaris, tipus F.21, per a un buit d'obra, de 261,8x216 cm, amb frontals i lateral vistos per pintar,
divisories interiors i fonts de tauler xapat de melamina, amb ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie
E9
AMIDAMENT DIRECTE

33

E66A3005
Num.

1,000

Fusteria, tipus F.24, per a un buit d'obra de 157x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

25

u

1,000

Fusteria, tipus F.18, per a un buit d'obra de 110x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

24

1A23X066

Fusteria, tipus F.17, per a un buit d'obra de 100,3x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

1,000
32

22

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT
30

1,000

1,000

Fusteria, tipus F.27, per a un buit d'obra de 216 cm d'alçada i amplada, entre 59 i 80 cm, de DM hidròfug per
pintar, amb marc, un full batent i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9

Fusteria, tipus F.15, per a un buit d'obra de 169,9x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges i una
tarja fixa, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

21

u

Fusteria, tipus F.14, per a un buit d'obra de 133,8x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges i una
tarja fixa, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

20

27

Fusteria, tipus F.13, per a un buit d'obra de 322x215 cm, per pintar, amb marc, dos fulls batents i ferratges, amb
tarja de vidres fixes, segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

1A23X061

114

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

Fusteria, tipus F.12, per a un buit d'obra de 221,7x216 cm, per pintar, amb un full corredís, guia i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

26

1,000

Fusteria, tipus F.11, per a un buit d'obra de 85x210 cm, per pintar, amb marc, un full corredís, guia i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Fusteria, tipus F.10, per a un buit d'obra de 181x242,5 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENTS

2,000

Fusteria, tipus F.09, per a un buit d'obra de 90,5x242,5 cm, per pintar, amb marc, un full batent i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
AMIDAMENT DIRECTE

15

113

1,000

Fusteria, tipus F.25, per a un buit d'obra de 100x215 cm, per pintar, amb marc, un full batent de vaivé i ferratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9
EUR

Text

m2

1,000

Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat superior i
inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

M.01

1,000

2,650

2,650 C#*D#

2

M.02

1,000

2,950

2,950 C#*D#

3

M.03

2,000

2,900

5,800 C#*D#

4

M.04

2,000

2,700

5,400 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

16,800

EUR
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AMIDAMENTS
Obra
Títol
Capítol

1

Pàg.:

01
02
25

ED116271

m

115

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

11

ED7FQ412

m

ED111E71

m

ED15M711

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

ED7K677S

m

ED51A3AV

u

ED351230

u

ED31U010

u

ED354356

u

ED7FQ312

Num.

Text

m

1

Extracció de fums cuina P3

2

Conducte de ventilació

m

ED5A5E00

m

ED15N911

ED7K697S

m

m

18

EE44BGS3

m

EE41X001

75,000

9,500

140,900

4,000

4,100

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliester i feltre de llana de vidre, de 406 mm de
diàmetre sense gruixos definits, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

19

3,000

[F]

71,400 D#

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al
sostre

u

6,500

Xemeneia barret d'acer inoxidable, de D 500 mm, llargària 6000 mm i gruix 2 mm, muntada en dos trams,
encamisant conducte circular flexible de doble capa més aïllant, per a extracció de fums de cuina del bar, tipus
''A/26 Triple'' de RIXAAB, inclosos elements de subjecció, muntada

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub
[E]

71,400

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

[D]

3,600 D#

AMIDAMENT DIRECTE

4,000

TOTAL Fórmula

3,600

AMIDAMENT DIRECTE
17

[F]

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre, envoltat de grava i feltre
geotèxtil

Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat

[C]

[E]

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6
mm i muntat superficialment

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides interiors i 3,5 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat

Tipus

[D]

AMIDAMENT DIRECTE
16

11,000

[C]

AMIDAMENT DIRECTE
15

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
10

Tipus

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 80 mm de diàmetre, amb
tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE
9

Text

EE42QB22

67,400

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

TOTAL AMIDAMENT
14

11,000

AMIDAMENT DIRECTE
8

Num.

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al
sostre

AMIDAMENT DIRECTE
7

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert
amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE
6

ED15G871

9,000

65,000

15,000

AMIDAMENT DIRECTE
13

3,000

AMIDAMENT DIRECTE
5

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró

AMIDAMENT DIRECTE
4

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

8,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

ED7K3324

116

26,200

AMIDAMENT DIRECTE
12

ED116371

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm,
fins a baixant, caixa o clavegueró
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

TOTAL Fórmula

1

15,000

15,000 D#

2

11,200

11,200 D#

Obra
Títol
Capítol
EUR

01
02
26

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ
EUR
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AMIDAMENTS
1

EEMHU150

Pàg.:

u

EEMHU200

u

EEMHU250

EEMHUX01

u

EENPX001

EEV3X001

EEV0X002

EEV42001

EE52Q23A
Num.
1

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PB

6,680

6,680 C#

16,390

16,390 C#

3

''

''

P2

0,230

0,230 C#

Conductes 25x20

PB

22,560

22,560 C#

17,820

17,820 C#

''

''

P1

''

''

P2

15,630

15,630 C#

7

Conductes 30x20 cm

P1

19,180

19,180 C#

8

Conductes 35x20

PB

32,990

32,990 C#

9

''

''

P1

28,600

28,600 C#

10

''

''

P2

42,900

42,900 C#

PB

5,860

5,860 C#

Conductes 40x20 cm

P2

52,320

52,320 C#

u

Text

460,800

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm,
d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PB

11,000

11,000 C#

2

P1

13,000

13,000 C#

3

P2

8,000

8,000 C#

EEM32211

u

Text

32,000

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PB

6,000

6,000 C#

2

P1

4,000

4,000 C#

3

P2

2,000

2,000 C#

ED15G871

m

Text

Tipus

1

Extracció de fums cuina P3

2

Conducte de ventilació

EE4ZHJ07

u

EE4ZX001

u

EE4ZX002

u

EE4ZX003

u

[C]

[D]

[E]

EUR

EE4ZX004

u

[F]

TOTAL Fórmula

3,600

3,600 D#

71,400

71,400 D#
75,000

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 480 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques
1,000

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1230x480 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques
1,000

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 1140x480 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques
1,000

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 950x1450 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE

17

12,000

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,
de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

AMIDAMENT DIRECTE
16

TOTAL Fórmula

1

AMIDAMENT DIRECTE
15

TOTAL Fórmula

1

AMIDAMENT DIRECTE
14

TOTAL Fórmula

P1

11

''

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips,
muntat adossat amb suports

''

6

13

6,000

''

5

''

TOTAL AMIDAMENT

2

4

15

Instal·lació elèctrica de punt de control

m2

Conductes 20x15 cm

132,240 C#

Num.

6,000

AMIDAMENT DIRECTE
9

12

Placa de comunicació per a recuperadors entàlpics, per a recuperadors tipus ''ECO V'', instal·lada

u

132,240

Num.

6,000

AMIDAMENT DIRECTE
8

61,330 C#

P1

TOTAL AMIDAMENT

Controlador remot per cable, programable, per unitats interiors i recuperadors, instal·lat

u

61,330

''

6,000

AMIDAMENT DIRECTE
7

11

Caixa de filtratge d'aire de dues etapes F6-F8, amb ventilador, col·locada i connectada

u

PB

''

EEK11D71

118

6,070 C#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
6

6,070

3,000

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal mínim de 2500 m3/h i una pressió estàtica màxima de 160 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat amb ''silenblock'' i
connectat

u

Conductes 50x20 cm

PB

14

Num.

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 2000 m3/h i una pressió estàtica màxima de 150 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 1000 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat amb ''silenblock'' i
connectat

AMIDAMENT DIRECTE
5

10

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
4

Conductes 45x20 cm

13

TOTAL AMIDAMENT

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1400 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 750 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat amb ''silenblock'' i
connectat

u

12

Pàg.:

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
3

AMIDAMENTS

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió estàtica màxima de 140 Pa, amb
alimentació monofàsica de 240 V i 450 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat amb ''silenblock'' i
connectat
AMIDAMENT DIRECTE

2

117

1,000

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 850x700 mm, col·locat amb fixacions
mecàniques
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
18

EEKNX001
Num.
1

u

Tipus

Façana est

[C]

[D]

[E]

EEKN1RM0

[F]

1,000

Num.
1

u

7

Tipus

Façana est

[C]

[D]

[E]

1,000

TOTAL Fórmula

8

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

EED5X002

u

9

u

EEG2X002

u

u

1,000

Unitat interior mural , de la marca General Fujitsu, model
ASGA24G de 7.1 Kw en fred i 8. Kw en calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació,
mitjançant conducte ocult
AMIDAMENT DIRECTE

EEU0X001

u

6,000

Junt de derivació per a unir 2 unitats exteriors multi bomba de calor, tipus ARCNN21 de LG, instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

EEU0X002

u

0,000

Separador dos tubs per potències inferiors a 28 Kw model
UTP-AX090A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.

Unitat Exterior de Volum de Refrigerant Variable de la
marca General-Fujitsu, model AJG 360 LALBH, de 113 Kw en fred i 126.5 Kw en calor, instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE
12

1,000

EEU0X003

u

10,000

Separador dos tubs per potències superiors a entre 28 i 56
Kw model UTP-AX180A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.

Unitat Exterior de Volum de Refrigerant Variable de la marca General-Fujitsu, model AJGA 54 LCLAH, de 15,1
Kw en fred i 16.5 en calor, instal·lada.

AMIDAMENT DIRECTE
EEU0X004

u

7,000

Junt de derivació per a sistemes multi bomba de calor < de 71 kW, tipus ARBLN07121, instal·lat

1,000
AMIDAMENT DIRECTE

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB09G de 2.8 Kw en fred i 3,2 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult.
AMIDAMENT DIRECTE

4

EEG2X007

1,000

13

EEG2X001

3,000

Unitat interior mural , de la marca General Fujitsu, model
AUGE7G de 2.2 Kw en fred i 2.8 Kw en calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació,
mitjançant conducte ocult

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
3

u

1,000 C#

AMIDAMENT DIRECTE
2

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB30G de 9.0 Kw en fred i 10.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult.

AMIDAMENT DIRECTE

11
u

EEG2X006

14

EEU0X005

u

1,000

Separador dos tubs per potències superiors a 56 Kw model
UTP-AX567A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB12G de 3.6 Kw en fred i 4.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult.

15

EEV3XOO2

u

2,000

Termòstat per cable multifunció UTY RLRG de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
5

EEG2X003

u

1,000

16

17

6

EEG2X004

u

EEV0X001

u

EEV42001

u

20,000

Control centralitzat UTYDCGG de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat.

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB18G de 5.6 Kw en fred i 6.3 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult.
AMIDAMENT DIRECTE

120

3,000

AMIDAMENT DIRECTE

10
01
02
27

EED5X001

u

1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

1

EEG2X005

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 1310x810
mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Text

Obra
Títol
Capítol

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 1850x810
mm, aletes en Z i fixada al bastiment

Text

AMIDAMENTS

1,000

TOTAL AMIDAMENT
19

119

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

Instal·lació elèctrica de punt de control

5,000

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB24G de 7.1 Kw en fred i 8.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult.

18

EF5AX001
Num.

EUR

Text

m

Tub de coure semidur de diàmetres diversos entre 3/8'' i 1'' 1/8, de gruixos entre 0,76 mm i 1 mm, soldat per
capilaritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat. Diàmetres segons detall de projecte
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS

Pàg.:

1

Instal·lació per al bar

2,000

56,000

112,000 C#*D#

2

Instal·lació per a la resta de l'edifici

2,000

152,000

304,000 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

19

EFQ3X001

Num.

m

Tipus

[C]

[D]

[E]

1

Instal·lació per al bar

2,000

56,000

112,000 C#*D#

Instal·lació per a la resta de l'edifici

2,000

152,000

304,000 C#*D#

01
02
28

EJ3B2X01

u

2

EJ3B2X02

u

3

EJ14BA1Q

u

4

EJ1AB21P

u

5

EJ1ZAD01

u

12

u

EJ28J12A

u

EJ298131

u

EJ4ZU015

u

13

EJ46U020

u

4,000

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques
4,000

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques
8,000

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques
AMIDAMENT DIRECTE

14

EC1K1501

m2

15

EJ33U010

u

8,000
EJ00X001

u

8,000

Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al
ramal de PVC
AMIDAMENT DIRECTE

16

2,000

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Placa solar de tubs de buit de dimensions totals720x220x120 mm, posició horitzontal, adaptada per a connexió
a sistema Solar Compact Easy 160 de Baxi Roca o equivalent, incloent estructura de suport, valvuleria i
accessoris, totalment connectada i en funcionament.

1,000
AMIDAMENT DIRECTE
EJ00X004

u

1,000

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç
incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´

18

EJA26310I44X

u

1,000

EUR

19

EJ00X012

u

1,000

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència
ref. 14SDNV100 de la sèrie Termos de SAUNIER DUVAL , col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat
AMIDAMENT DIRECTE

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de
1/2´´

1,000

Subministrament i instal·lació de sistema solar compacte Solar Compact Easy 160 de Baxi Roca o equivalent,
adaptat per a connexió amb placa solar tèrmica de tubs de buit (en substitució de la placa convencional que
inclou el sistema). Inclou elements de suport, acumulador FST per a una capacitat de 160 litres, purgador
automàtic, vàlvula termostàtica mescladora, tubs flexibles d'acer innoxidable per a connexió amb la placa, a <15
m de distància, vas d'expansió, vàlvula de seguretat, líquid solar i resta d'accessoris necessaris.
AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Bateria mescladora per a aigüera, mural, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, dues
entrades de 1/2´´
AMIDAMENT DIRECTE

8

u

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior

AMIDAMENT DIRECTE
7

EJ43U010

8,000

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE

17

EJ24A131

u

5,000

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

AMIDAMENT DIRECTE
6

EJ42U010

1,000

3,000

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

AMIDAMENT DIRECTE

10

122

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal
o a un sifó de PVC

AMIDAMENT DIRECTE

Lavabo de porcellana esmaltada, de 47x44 cm, de color blanc, tipus ''Diverta'' de Roca, col·locat, amb suports
murals agafats a mur d'obra

AMIDAMENT DIRECTE

u

AMIDAMENT DIRECTE

11

416,000

Lavabo de porcellana esmaltada, de 75x44 cm, de color blanc, tipus ''Diverta'' de Roca, col·locat, amb suports
murals agafats a mur d'obra

AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

AMIDAMENT DIRECTE

EJ3317N7

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT

1

9

416,000

[F]

AMIDAMENTS
AMIDAMENT DIRECTE

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluïds a temperatura entre -50º i
105ºC, per a tub de diàmetre exterior entre 9,50 i 28,50 mm, de 6 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua superior a 5000, col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà

Text

Obra
Títol
Capítol

121

1,000

Vàlvula de tall de DN 15 o DN 20 i d'esfera PN25 totalment instal·lada i funcionant

EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
20

EJ00X013

u

EJ00X014

u

EJ00X015

u

EJ00X016

u

EJ00X020

u

EJ00X021

u

EJ00X022

u

Obra
Títol
Capítol

Vàlvula anti retorn de DN15, DN25 i DN32 totalment instal·lada i funcionant

EJ00X023

m

Filtre DN25 i DN32, PN16, totalment instal·lat i funcionant

1

EJ00X024

m

m

2

EJ00X026

m

3

EJ00X027

m

m

33

EJ00X029

m

31,000

Interruptor diferencial 40/IV/0.03, intensitat nominal 40A., quatre pols i sensibilitat 30, segons REBT i Normes
UNE, totalment instal·lat

EG67X003

u

7,000

Interruptor magneto. 6A II, intensitat nominal 6A., dos pols, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat

50,000
AMIDAMENT DIRECTE
EG6TX004

u

15,000

Interruptor magneto. 10A II, intensitat nominal 10A., dos, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat

15,000
AMIDAMENT DIRECTE

Tub de coure normalitzat, de DN25, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
EG6TX005

u

18,000

Interruptor magneto. 15A II, intensitat nominal 15A., dos pols, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat

45,000
AMIDAMENT DIRECTE

Tub de coure normalitzat, de DN32, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
EG6TX006

u

1,000

Interruptor magneto. 16A II, intensitat nominal 16A., dos pols, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat

58,000
AMIDAMENT DIRECTE

Tub de coure normalitzat, de DN40, amb accessoris i complements, totalment instal·lat
EG6TX007

u

18,000

Interruptor magneto. 20A II, intensitat nominal 20A., dos pols, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat

22,000

Aïllament per a tub de coure normalitzat segons RITE, DN15, DN20 i DN25, elastòmeric tipus armaflex o similar,
amb accessoris i complements, totalment instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

Interruptor diferencial 40/II/0.03, intensitat nominal 40A., dos pols i sensibilitat 30 mA, segons REBT i Normes
UNE, totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE

8

EJ00X028

u

Tub de coure normalitzat, DN20, amb accessoris i complements, totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE
32

EG6TX002

1,000

2,000

7

31

u

Tub de coure normalitzat, de DN15, amb accessoris i complements, totalment instal·lat

AMIDAMENT DIRECTE

Subministrament i col·locació de CGP 400 A de seccionament i derivació de companyia i CGP 250 A d'abonat,
segons esquema 9 d'acord Guia FECSA ENDESA, centralització de comptadors per a dos subministraments
trifàsics (un de reserva), i una centralització TMF1, 10 metres de línia d'enllaç sota tub 4x95 mm2, RV 0,6/1KV,
proteccions contra sobretensions permanents i transitòries, i interruptors generals de potencia, i accessoris
inclosos.

AMIDAMENT DIRECTE

6

30

EG6TX001

3,000

Cabalímetre en línia DN25 o DN32, totalment instal·lat i funcionant

AMIDAMENT DIRECTE

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

AMIDAMENT DIRECTE

5

EJ00X025

u

1,000

Vàlvules de drenatge de DN15, DN25

AMIDAMENT DIRECTE
29

EG11X001

2,000

4

28

01
02
29

Vàlvula termostàtica DN32, PN25, totalment instal·lada i funcionant

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

4,000

AMIDAMENT DIRECTE
27

80,000

2,000

AMIDAMENT DIRECTE
26

124

Quadre elèctric de protecció i comandament, incloent els interruptorrs magnetotèrmics i diferencials d'alta
sensibilitat, contactors, guardamotors, rellotge programador i variadors de freqüència, necessàris pel correcte
funcionement de la instal·lació d'ACS i d'AF, totalment instal·lat i funcionant
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
25

u

Vàlvula de tall de DN40, de esfera PN25 totalment instal·lada i funcionant

AMIDAMENT DIRECTE
24

EJ00X031

21,000

AMIDAMENT DIRECTE
23

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
34

AMIDAMENT DIRECTE
22

AMIDAMENTS

40,000

Vàlvula de tall de DN25 o DN32, de esfera PN25 totalment instal·lada i funcionant
AMIDAMENT DIRECTE

21

123

AMIDAMENT DIRECTE
9

EG6TX008

u

1,000

Interruptor magneto. 30 A II, intensitat nominal 30A., dos pols i sensibilitat 30, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat

110,000

Aïllament per a tub de coure normalitzat segons RITE, DN32 i DN40 elastòmeric tipus armaflex o similar, amb
accessoris i complements, totalment instal·lat

EUR

AMIDAMENT DIRECTE
10

EG6TX009

u

1,000

Interruptor magneto. 35 A II, intensitat nominal 35A., dos pols, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
11

EG6TX010

u

125

AMIDAMENTS

Pàg.:

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

Interruptor magneto. 10 A IV, intensitat nominal 10A., quatre pols, segons REBT i Normes UNE, totalment
instal·lat

24

EG34X005

m

5,000

Cable de secció nominal 5x4 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
EG6TX011

u

13

EG6TX012

u

EG6TX013

u

EG6TX014

u

EG6TX015

u

Cable de secció nominal 3x16 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
AMIDAMENT DIRECTE

26

EG34X007

m

15,000

Cable de secció nominal 3x4 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
AMIDAMENT DIRECTE

27

1,000

EG34X008

m

21,000

Cable de secció nominal 3x2,5 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
AMIDAMENT DIRECTE

28

EG34X009

m

842,000

Cable de secció nominal 3x1,5 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, EI-120, amb capacitat fins a 36 mòduls, amb
estructura chasis, porta i tanca, totalment instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

16

1,000

Interruptor magneto. 80 A IV, intensitat nominal 80A. regulable, quatre pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

15

m

Interruptor magneto. 60 A IV, intensitat nominal 40A. regulable, quatre pols, segons REBT i Normes UNE,
totalment instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

14

EG34X006

Interruptor magneto. 15 A IV, intensitat nominal 15A., quatre pols, segons REBT i Normes UNE, totalment
instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

57,000

4,000
25

12

29

EG22X001

m

256,500

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i totalment instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, amb capacitat fins a 24 mòduls, amb estructura
chasis, porta i tanca, totalment instal·lat

30

EG22X002

m

160,000

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i totalment instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
17

18

EG6TX016

EG51X001

u

u

3,000

31

EG22X003

m

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i totalment instal·lat

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, amb capacitat fins a 14 mòduls, amb estructura
chasis, porta i tanca, totalment instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

3,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

80,000

AMIDAMENT DIRECTE
32

EG22X004

m

60,000

Safata porta cables, reixeta metàtica 35 x 100 mm, electrosoldada i galvanitzada en calent, inclus subjeccions i
totalment instal·lada

Caixa de seccionament
AMIDAMENT DIRECTE

19

20

EG51X002

EG34X001

u

m

EG34X002

m

EG34X003

m

EG34X004

m

34
11,000

EG631153
Num.

Cable de secció nominal 5x16 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE

m

43,000

u

Text

Safata porta cables, reixeta metàl·lica 35 x 200 mm, electrosoldada i galvanitzada en calent, inclus subjeccions i
totalment instal·lada

[C]

[D]

[E]

35

Cable de secció nominal 5x6 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE

EUR

[F]

TOTAL Fórmula

1

PB

5,000

5,000 C#

2

P1

4,000

4,000 C#

3

P2

2,000

2,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

10,000

55,000

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, tipus
''Simon 28'', encastada
Tipus

Cable de secció nominal 5x10 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE
AMIDAMENT DIRECTE

23

EG22X005

102,000

AMIDAMENT DIRECTE

Cable de secció nominal 5x25 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes UNE

AMIDAMENT DIRECTE
22

33

Caixa de protecció i mesura

AMIDAMENT DIRECTE
21

126

EG63915M

u

11,000

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'', muntada sobre caixa o bastidor

EUR
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AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

Num.

[F]

PB

6,000

6,000 C#

13,000

13,000 C#

2

P1

4,000

4,000 C#

3

P2

9,000

9,000 C#

3

P2

2,000

2,000 C#

EG63X001

u

Text

36,000

TOTAL AMIDAMENT

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample triple, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V,
amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'', muntada sobre caixa o bastidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

43

EG641173
Num.

PB

1,000

1,000 C#

2

P2

1,000

1,000 C#

u

Text

[C]

[D]

[E]

44

2,000

[F]

1

PB

1,000

1,000 C#

P1

1,000

1,000 C#

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

6,000 C#

Connexió a aparell extractor P1

4,000

4,000 C#

3

Connexió a aparell extractor P2

3,000

3,000 C#

4

Connexió a aparell climatització PB

9,000

9,000 C#

5

Connexió a aparell climatització P1

10,000

10,000 C#

6

Connexió a aparell climatització P2

7,000

7,000 C#

7

Connexió cortina automàtica PB

2,000

2,000 C#

8

Connexió cortina automàtica P1

13,000

13,000 C#

9

Connexió cortina automàtica P2

12,000

12,000 C#

Num.

u

TOTAL Fórmula

1,000 C#
1,000

Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt, muntat superficialment

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PB

1,000

1,000 C#

2

P2

1,000

1,000 C#

EHV21F00

u

2,000

Sensor de nivell de il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de
muntatge, muntat i connectat, per a línies de llumeneres paral·leles a mur cortina

1

01
02
30

EH2DA3D6

u

13,000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb
reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària
de fins a 85 mm, encastada al sostre
AMIDAMENT DIRECTE

EH2DA346

u

66,000
Num.

8,000

1

Text

PB

[C]

[D]

[E]

8,000

3

EH2DA326

u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i
230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux,
amb tapa, preu alt, encastat
EUR

4

EH253226

u

TOTAL Fórmula

8,000

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb
reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària
de fins a 85 mm, encastada al sostre
AMIDAMENT DIRECTE

2,000

[F]

8,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

8,000

99,000

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb
reactància ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària
de fins a 85 mm, encastada al sostre
Tipus

Commutador triple, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon 28'', encastat
AMIDAMENT DIRECTE

u

1,000

Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon 28'', encastat
AMIDAMENT DIRECTE

EG731183

P2

Obra
Títol
Capítol

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, tipus ''Simon 28'', encastat
AMIDAMENT DIRECTE

u

[F]

TOTAL AMIDAMENT

2
TOTAL AMIDAMENT

EG621HD3

[E]

TOTAL Fórmula

Connexió a aparell extractor PB

u

[D]

AMIDAMENT DIRECTE

1

EG621293

[C]

Base de connexió d'aparells elèctrics
Tipus

u

Tipus

2,000

2

EG621193

Text

EGA12222

TOTAL Fórmula

2

EG63X003

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat

TOTAL AMIDAMENT

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample quadruple, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A
250 V, amb tapa girada 45º, tipus ''Simon 28'', muntada sobre caixa o bastidor
Tipus

12,000

TOTAL Fórmula

1

EG63X002

u

128

TOTAL Fórmula

P1

45

42

[E]

2

TOTAL AMIDAMENT

41

[D]

1

Num.

40

[C]

14,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

39

Tipus

14,000

1

38

Text

PB

Num.

37

Pàg.:

1

TOTAL AMIDAMENT
36

127

30,000

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de vidre opal i 1 tub fluorescent de 36 W, de forma
rectangular, dins de canal de xapa plegada i encastada al sostre, segons detalls de plànol
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

129

AMIDAMENTS
2

AMIDAMENT DIRECTE
5

EH253326
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

Num.

u

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada
fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 75 lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat
superficialment

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

PB

11,000

11,000 C#

P1

5,000

5,000 C#

3

P2

1,000

1,000 C#

Num.

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

4

5

Tipus

[C]

[D]

1

PB

11,000

11,000 C#

P1

11,000

11,000 C#

3

P2

5,000

5,000 C#

[E]

[F]

PB

2,000

2,000 C#

2

P1

3,000

3,000 C#

3

P2

2,000

2,000 C#

EP32U001

u

7,000

Central de megafonia, amb amplificador de 10 W de potència i 4 zones, amb alimentació integrada, col·locat

EP35UAC2

u

Text

1,000

Altaveu circular de sostre bicònic de 4'' de diàmetre, de 5 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de
81 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica, fixació per molles i per a encastar en fals sostre
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

PB

1,000

1,000 C#

2

P1

2,000

2,000 C#

3

P2

2,000

2,000 C#

EP52U001

u

5,000

Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable, capacitat per a funcionament en centraleta,
retrucada i connector tipus RJ11 de 6 contactes, col·locat

27,000
AMIDAMENT DIRECTE

8

EH61X002

Num.

u

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada
fluorescent de 22 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 75 lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat
superficialment

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

7

EP7382D3
Num.

u

Text

1,000

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6
U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula
1

1

PB

1,000

1,000 C#

PB

3,000

3,000 C#

2

2

P1

2,000

2,000 C#

P1

6,000

6,000 C#

3

3

P2

1,000

1,000 C#

P2

2,000

2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

4,000
8

Obra
Títol
Capítol

1

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

1

Num.

TOTAL Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus modular de 2 mòduls estrets amb tapa, de preu
econòmic muntada sobre caixa o bastidor, amb marc per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa
rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material
plàstic, conductor coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE

17,000

[F]

Text

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada
fluorescent de 11 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 75 lumens i 1 hora
d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat
superficialment

Text

u

TOTAL Fórmula

2

EH61X001

1P148631

Num.

3,000

TOTAL AMIDAMENT
7

3

TOTAL Fórmula

01
02
31

EP112102

u

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

EP5314A3

u

9

1P50X001

u

EUR

1P50X002

u

1,000

Instal·lació general de línies de telefonia, encastades
AMIDAMENT DIRECTE

10

1,000

11,000

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12 doble, connexió per cargols, amb tapa, de
preu alt, encastada
AMIDAMENT DIRECTE

Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal banda V), en pal de <= 4 m d'alçària i recolzat a una base plana
AMIDAMENT DIRECTE

130

Amplificador monocanal, banda UHF, guanys de 43 dB, nivell màxim de sortida de 117 dBuv, muntatge en
tècnica Z, atenuador regulable a l'entrada de 18 dB, instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

3,000 C#
TOTAL AMIDAMENT

EH616811

u

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de vidre opal i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma
rectangular, amb xassís de xapa d'acer esmaltat, i encastada al sostre

1

6

EP121040

18,000

Pàg.:

1,000

Instal·lació general de línies de veu i dades amb caixa de repartiment i connexions a totes les bases
d'endollament d'ordinadors
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

131

AMIDAMENTS
4

AMIDAMENT DIRECTE
11

1P50X003

u

EM31351J

u

AMIDAMENT DIRECTE

1

E4435111BQYB

Num.

u

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT

1

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000

1,900

26,900
TOTAL AMIDAMENT

01
02
33

EM131211

u

2

EM141202

u

EM31261J

u

Num.

m

[F]

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
PROTECCIONS

Estructura d'acer per a barana horitzontal o inclinada, de platines de 60x10 i 60x5 mm i perfil tubular de 40x40x2
mm, per pintar, amb imprimació antioxidant (tota) i acabat amb pintura tipus 'Martele' (els elements vistos),
segons detall de plànol, muntada

Text

Tipus

[C]

1

2

[D]

[E]

[F]

6,900

6,900 D#

6,500

6,500 D#

3

10,450

10,450 D#

4

7,120

7,120 D#

5

13,650

13,650 D#

EB14X002

102,220 C#*D#*E#
102,220

m

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

3,250

3,250 D#

3,600

3,600 D#

3

3,540

3,540 D#

4

3,880

3,880 D#

5

3,880

3,880 D#

6

3,540

3,540 D#

01
02
35

EB92X001

u

EB92X002

u

Caràcter alfanumèric adhesiu, a adherir, sobre vidre de façana a la planta primera, de 120 cm d'alçària

3
EUR

EB92X003

u

9,000

Caràcter alfanumèric adhesiu, a adherir, sobre vidre de façana a la planta primera, de 15 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE

9,000

21,690

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
EQUIP I SENYALITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

TOTAL Fórmula

1

4,000

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia 21A-113B, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a paret.

[F]

2

Obra
Títol
Capítol

1

44,620

Passamà de fusta de faig, de secció rodona de D 6 cm, fixat a platina d'acer, segons detall de plànol, muntat i
envernissat

TOTAL AMIDAMENT

1,000

TOTAL Fórmula

2

Num.

TOTAL Fórmula

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició
d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multitò, grau
de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

AMIDAMENT DIRECTE
3

EB12X001

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

AMIDAMENT DIRECTE

01
02
34

1,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. HEB-120 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1

1

Obra
Títol
Capítol

Subministrament i instal·lació d'un ascensor elèctric sense cambra de màquines OTIS GeN2 Confort acabats
Lúmina, de 630Kg per a 8 persones, amb embarcament simple, tracció mitjançant cintes planes de poliuretà i
cabina de 1100x1400mm, per a de 3 parades, 7,75 metres de recorregut, amb una velocitat de 1, col·locat en
forat d'obra de dimensions aproximades 1,8x1,8m, 3,6 de sobre-recorregut i 1 m de fossat.
Portes automàtiques telescòpiques laterals de 800x2000mm d' acer inoxidable en cabina i pis.
Panells interiors de cabina tipus SKINPLATE, paviment de xapa llagrimada, sostre pla amb spots de led,
passamans complet, sense mirall. Multi pantalla digital amb vídeo-trucada, apagat automàtic de llum de cabina,
sistema regeneratiu REGEN DRIVE que gerena electricitat i la retorna a la xarxa, cortina d'infrarojos.

kg

Obra
Títol
Capítol

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió d'alimentació, amb tapa, preu alt, encastat
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
2

u

Escomesa i muntant general de línies telefòniques fins a caixa de distribució

01
02
32

EL26X001

EGA21113

2,000

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Títol
Capítol

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Instal·lació general de línies de connexió d'altaveus de central de megafonia
5

1P50X004

u

132

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
12

Pàg.:

24,000

Placa directori de senyalització general, de lamel·les independents, d'alumini pintat, de mides totals de 66x66
cm, col·locada
EUR
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AMIDAMENTS

Pàg.:

133

AMIDAMENTS
1

AMIDAMENT DIRECTE
4

EB92X004

u

2,000

5

EQ71X001

u

EQ71X002

u

Cadira d'estructura aluminitzada, apilable, seient i respatller de polipropilè, color a determinar, sense tapissar,
tipus ''Spacio'' (ref. 4112)
70,000

EQ71X003

u

EQ71X011

u

EQ71X012

u

EQ71X021

u

EQ71X022

u

EQ71X051
Num.
1

m2

Text

[D]

[E]

5,710

2,700

15,417 D#*E#

3

3,400

2,700

9,180 D#*E#

5,710

2,700

15,417 D#*E#

5

1,580

2,000

3,160 D#*E#

6

5,710

2,700

15,417 D#*E#

7

1,530

2,700

4,131 D#*E#

8

1,500

2,700

4,050 D#*E#

9

1,500

2,700

4,050 D#*E#

Text

18,000

AMIDAMENT DIRECTE

35,550

u

1Q70X001

u

EAU0X001

EQ81X001

20

EQ81X002

u

EQ81X003

u

u

0,000

Nevera elèctrica amb congelador, de sota taulell, de dimensions 60x60x85 cm, aproximadament, tipus ''Frostig
SC100/17'' d'IKEA, instal·lada

01
02
36

EY00X001

0,000

Forn elèctric d'encastar a mobles de cuina, tipus ''Tagan OV3'' d'IKEA, instal·lat i connectat

AMIDAMENT DIRECTE

1

0,000

Placa vitroceràmica de 78 cm d'amplària, tipus ''Framtid HGC67, d'IKEA, instal·lada i connectada

u

Obra
Títol
Capítol

1,000

Tancament practicable de DM per pintar, de fulls articulats en acordeó, per a un buït d'obra de 492,30x235 cm,
amb bastiment de fusta, reforç superior al dintell de tub d'acer i guia encastada al travesser

AMIDAMENT DIRECTE
21

0,000

Conjunt de barra fixa per al bar, amb taulell i laterals de tauler d'enllistonat de fusta de faig, envernissat, agafat
sobre mur de fàbrica de bloc de formigó, mitjançant travessers de perfils d'acer, i faldó davanter de tauler
fenòlic, agafat sobre rastrells de fusta, segons detalls de plànol, instal·lat
AMIDAMENT DIRECTE

18

0,000

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de llargària, acabat brillant i fins a 50 cm
d'amplària, preu superior, encastada a un taulell de cuina

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

15,471 D#*E#

Num.

17

19

0,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

2,700

P2

8,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

5,730

u

EJ18LHAA

Cortina enrotllable ''screen'', en mòduls de fins a 2 m d'amplària i 2,70 m d'alçària, col·locada
[C]

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

8,000

Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb PVC amb mòduls alts de 330 mm de
fondària, incloent mòdul articulat amb extractor i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i
900 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal·lat.

Prestatgeria de 300x200x40 cm, amb tapa posterior, amb acabat color gris, tipus K100 PTC

P1

EQ71X052

m

Armari alt amb portes de 89x222 cm, color blanc aluminitzat, tipus ''Vital'', (ref. A164)

Tipus

2,000

134

Cortina plegable opaca

1,000

TOTAL AMIDAMENT
13

16

Taula modular de 160x80 cm, d'estructura d'acer pintat al forn i potes d'acer cromat, amb tauler bilaminat de 19
mm de gruix, color blanc (00) o blau (05), model ''Dhinamic'' d'Actiu, amb faldó i buc de calaixos

2

4

1Q71E111

m2

20,000

AMIDAMENT DIRECTE
12

8,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

Taula modular de 120x80 cm, d'estructura d'acer pintat al forn i potes d'acer cromat, amb tauler bilaminat de 19
mm de gruix, color blanc (00) o blau (05), model ''Dhinamic'' d'Actiu

AMIDAMENT DIRECTE
11

EQ71X053

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
10

15

Cadira amb rodes giratòria, sense braços, color a determinar, tipus ''Idonia 100 Operativa'' (ref. 6520)

AMIDAMENT DIRECTE
9

14

30,000

AMIDAMENT DIRECTE
8

P2

Cadira d'estructura aluminitzada, apilable, sense braços, amb pala d'escriptura, seient i respatller de polipropilè,
color a determinar, sense tapissar, tipus ''Spacio'' (ref. 4102)
AMIDAMENT DIRECTE

7

3

8,000

15,000

AMIDAMENT DIRECTE
6

P1

2

Lamel·les autònomes de retolació de dependències, d'alumini pintat, de 6x30 cm, col·locades
AMIDAMENT DIRECTE

Pàg.:

u

0,000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EQUIPAMENT
AJUTS DEL RAM DE PALETA

Partia alçada d'abonament íntegre per totes les ajudes del ram de paleta a altres industrials i instal·ladors,
inclosos materials i mitjans auxiliars necessaris.

86,293

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Motorització de mòdul de cortina enrotllable ''screen'', de fins a 2 m d'amplària, conectada
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

Obra
EUR

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

AMIDAMENTS
Títol

Pàg.:
03

135

AMIDAMENTS

MESURES D'ESTALVI D'AIGUA

FJSCA100

u

Estació meteorològica per a connectar a programador local, instal·lada en alçada i calibrada
AMIDAMENT DIRECTE

2

FJSA32A1

u

1,000

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 12 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat
AMIDAMENT DIRECTE

3

FJS0X001

u

1,000

Equip de regulació i control de sectors de reg amb electrovàlvules, armari per a programador, tipus ''Himmel'',
model PL (CRN 55/72), instal·lat, programador tipus ''Hunter ACC'', amb modul de comunicació GSM i
electrovàlvules connectades, inclosa connexió elèctrica a la xarxa d'enllumenat públic. Tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

EJ2311EG

u

4

E7C22252

Num.

Text

[C]

[D]

[F]

[F]

8,000

8,560

68,480 C#*D#

8,000

8,470

67,760 C#*D#

3

Tipus 3

23,000

4,780

109,940 C#*D#

4

Tipus 4

5,000

4,250

21,250 C#*D#

5

Tipus 5

2,000

4,920

9,840 C#*D#

6

Tipus 6

10,000

5,048

50,480 C#*D#

7

Tipus 7

9,000

3,290

29,610 C#*D#

EAV0X003

m

357,360

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 650x80 mm, formada per una estructura interior de tub d'cer
inox. sense polir, de 60x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de tauler fenòlic de 6 mm de gruix,
acabada de color, segons especificació de la memòria. Element complert i col·locat a l'obra, segons detalls.

Text

Tipus

Tipus 8

[C]

[D]

11,000

4,400

[E]

[F]

EAV0X004

m

48,400

50% del cost de: Element d'ancoratge, d'acer inox., per a lames de protecció solar, format per peces i formes
distintes, segons el cas i segons detall de plànols, col·locat i muntat

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

Tipus 1

8,000

5,000

40,000 C#*D#

2

Tipus 2

8,000

5,000

40,000 C#*D#

3

Tipus 3

23,000

3,000

69,000 C#*D#

4

Tipus 4

5,000

3,000

15,000 C#*D#

5

Tipus 5

2,000

3,000

6,000 C#*D#
30,000 C#*D#

Coberta plana invertida no transitable

202,820

202,820 C#

6

Tipus 6

10,000

3,000

2

Coberta plana invertida transitable

115,010

115,010 C#

7

Tipus 7

9,000

4,000

36,000 C#*D#

3

Coberta plana invertida enjardinada

193,990

193,990 C#

8

Tipus 8

11,000

3,000

33,000 C#*D#

4

Coberta plana invertida no transitable

3,700

3,700 C#
TOTAL AMIDAMENT

E83LS5R8DIMC

Num.

m2

Text

50% del cost de: Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió
HPL/EDF tipus ignífug i d'aplicació severa, de 6 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a ús exterior
segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu
color estàndard, col·locat amb fixació oculta sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
parament vertical. Article: ref. UNIS8FR de la sèrie PLAQUES DE RESINES de TRESPA
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

PB

8,130

8,130 C#

2

P2

12,700

12,700 C#

3

2,620

2,620 C#

4

48,890

48,890 C#

8

Obra
Títol

1

01
05

F222K420

EAV0X002

m3

Text

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1

2,100

2,800

1,600

9,408 D#*E#*F#

2

1,800

0,900

1,600

2,592 D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

C#
TOTAL AMIDAMENT
m

269,000

515,520

Num.

3

TOTAL Fórmula

1

TOTAL AMIDAMENT
2

TOTAL Fórmula

48,400 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Tipus 2

Num.

[E]

[E]

Tipus 1

8,000

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 20 mm de gruix i resistència a compressió >=
200 kPa, resistència tèrmica >= 0,71429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada amb
adhesiu de formulació específica
Tipus

[D]

2

1

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

m2

[C]

1

Num.

5

1

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets

01
04

Text

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Títol

136

detalls.
Num.

1

Pàg.:

72,340

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 500x60 mm, formada per una estructura interior de tub d'cer
inox. sense polir, de 40x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de tauler fenòlic de 6 mm de gruix, acaba
de color, acabada de color, segons especificació de la memòria. Element complert i col·locat a l'obra, segons
EUR

2

F222B123
Num.

Text

m3

TOTAL Fórmula

12,000

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica del material excavat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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AMIDAMENTS

Pàg.:

1

25,000

0,400

0,600

TOTAL AMIDAMENT
3

F227F00F
Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

1

2,100

2,800

5,880 D#*E#

1,800

0,900

1,620 D#*E#

3

25,000

0,400

10,000 D#*E#

Num.

m2

Text

[C]

9

[F]

E4435111BQYB

[D]

[E]

1

2,100

2,800

5,880 D#*E#

2

1,800

0,900

1,620 D#*E#

10

E4435111BQXZ
Num.

Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

11

E442512C

1

TOTAL Fórmula

P 37 i P 38

2,800

2,100

0,500

2,940 D#*E#*F#

2

C2

1,760

0,900

0,500

0,792 D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

kg

Text

12

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

P 37 i P 38

36,230

2,800

2,100

213,032 C#*D#*E#

C2

13,250

1,760

1,000

23,320 C#*D#*E#

3

P 37 i P 38

4

Arrencada de pantalles

Num.
1

Text

3,620

4,900

2,000

35,476 C#*D#*E#

14,600

2,260

2,000

65,992 C#*D#*E#

Tipus

Num.

Text

m2

[E]

2,000

2,560

22,000

Tipus

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

12,200

13

[C]

kg

Text

Tub de 100x80x4

FDG3X002

m

14

TOTAL Fórmula

E4BGX002

u

[E]

16

TOTAL Fórmula

EUR

112,640

[F]

EAM1X007

u

EAM1X006

u

EL2822G1

u

20,000

[D]

[E]

4,000

1,880

7,860

59,107 C#*D#*E#

5,000

2,480

7,860

97,464 C#*D#*E#

[F]

TOTAL Fórmula

156,571

Canalització amb doble tub de PVC: corrugat de D=80 mm, col·locat dins tub rígid de D 200 mm, i reblert de
rasa amb formigó HM-20/P/20/lla, des de 15 cm sota l'eix del tub fins a 15 cm sobre l'eix del tub
6,500

Armaris de 4 fulls batents, tipus S.09, d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra de 2.564x2350 mm, amb
bastiment, ferratges, i panys, segons especificacions de plànols, muntat
1,000

Tancament fix de vidre, tipus S.07, per a un buit d'obra, de 170x130 cm, amb marc d'acer inox., i vidre laminar
de 5+5, segons especificacions dels plànols sèrie E10 i E12
1,000

Tancament fix de vidre, tipus S.06, per a un buit d'obra, de 180x888 cm, amb marc d'acer inox., i vidre laminar
de 5+5, segons especificacions dels plànols sèrie E10 i E12
AMIDAMENT DIRECTE

17

TOTAL Fórmula

[C]

AMIDAMENT DIRECTE

12,200

[F]

112,640 C#*D#*E#

20,000 C#

AMIDAMENT DIRECTE
15

TOTAL Fórmula

Acer S275J0H, corten, segons UNE-EN 10210-1, per a corretja formada per peça simple, en perfils foradats
laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura
Tipus

12,200 C#

[D]

[F]

20,000

AMIDAMENT DIRECTE

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per anar vist, a
una alçària <= 12 m, amb tauler fenòlic, amb una quantia d'1,33 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb
bomba, amb una quantia aprox. de 0,19 m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb
malles electrosoldades, amb una quantia aprox, de 19 kg/m2
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Pilar i pantalles de formigó armat, amb encofrat per anar vist , amb una quantia de 10,7 m2/m3, formigó
HA-30/B/20/I, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia aprox. de
99 kg/m3

Murs membrana

145CX005

[D]

Acer S275JR, corten, segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols

Platina

E44BF132

1

337,820

TOTAL AMIDAMENT
8

Text

TOTAL Fórmula

1

m3

kg

2

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2

1451X002

[C]

TOTAL AMIDAMENT

3,732

TOTAL AMIDAMENT
7

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

7,500

1

E31B3000

Text

0,000

Acer S275JR, corten, segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. UPN-180 de la sèrie PERFILS de CELSA , col·locat a l'obra

TOTAL Fórmula

Num.

6

kg

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió
Tipus

5,530

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN ref. HEB-120 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1

Num.

E31522H1

kg

138

5,530 C#

AMIDAMENT DIRECTE

17,500

TOTAL AMIDAMENT
5

5,530
TOTAL AMIDAMENT

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

Pàg.:

Cantell 20 cm

TOTAL Fórmula

2

E3Z112P1

1

6,000 D#*E#*F#

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 95% PM
Tipus

AMIDAMENTS

6,000

TOTAL AMIDAMENT
4

137

1,000

Subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric sense cambra de màquines OTIS GeN2 Confort, acabats
Lúmina, de 630Kg per a 8 persones, amb doble embarcament a 180°, tracció mitjançant cintes planes de
poliuretà, cabina de 1100x1400mm de 2 parades, 7,5 metres de recorregut, amb una velocitat de 1 m/s, per a
unes dimensions de buit d'obra de 1650x1750mm, 3600mm de sobre-recorregut i 1 metre de fossat.
EUR

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT
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AMIDAMENTS

Pàg.:

139

Portes automàtiques telescòpiques laterals de 800x2000mm de vidre emmarcat amb acer inoxidable en cabina
i pis en ambdós embarcaments.
Acabat amb panells interiors de cabina d'acer inoxidable, paviment de xapa llagrimada, sostre pla amb spots de
led, passamans a dos paraments i equipat amb multi pantalla digital amb vídeo-trucada, botonera exterior
estanca, apagat automàtic de llum de cabina, sistema regeneratiu REGEN DRIVE que gerena electricitat i la
retorna a la xarxa, cortina d'infrarojos i sistema de desconnexió automàtica de l'ascensor segons franja horària.

AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
25

E787X001
Num.

m2

18

FG1A0639

u

Text

Tipus

2G00X001

u

Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior, amb porta amb finestreta,
fixat a columna

FDG3X001
Num.

m

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

3,500

3,500 D#

15,000

15,000 D#

Num.
1

Text

[C]

Passera

FB12X001

Num.

m

Text

[D]

[E]

3,000

1,650

[C]

[D]

2,000

2,600

[E]

[F]

1795X001

m2

24

ED00X001

u

Visera per a porta d'ascensor de dimensions en planta 544x1650 mm formada per:
- Estructura interior d'acer, amb un tub de 100x80x4mm i 5 platines trapezoidals de 5mm de gruix, soldada,
amb una capa d'imprimació antioxidant i ancorada a murs de formigó amb tac químic.
- Formació de peça de cantell amb perfil conformat amb fred tipus UF 50x50x4 mm d'acer innoxidable
austenític AISI 304, acabat polit mat.
- Revestiment superior i inferior de xapa plegada d'acer innoxidable austenític AISI 304 de 2 mm de gruix, amb
acabat polit mat.
Element complert segons detall específic dels tancaments S06 i S07, col·locat.

u

2,000

Llumenera estanca decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds, de 6 W de potència de la llumenera, amb
font d'alimentació, encastada

01
06

F2R540EX001

u

2,000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
GESTIÓ DE RESIDUS

Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de tots els residus de la construcció i dels enderrocs i de totes
les terres sobrants d'excavació, segons determinacions de l'Estudi de Gestió de Residus. Inclou la classificació
a peu d'obra, el transport a abocador autoritzat, centre de transferència, de reciclatge o valoritzador, deposició i
pagament de cànons i taxes.

4,950 D#*E#
4,950

AMIDAMENT DIRECTE

[F]

Obra
Títol

01
07

1,000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3
SEGURETAT I SALUT

TOTAL Fórmula

1

5,200

E0113001
Num.

Impermeabilització exterior de mur flexo resistent, amb:
- Làmina protectora i drenant composada per estructura tridimensional de polietilè d'alta densitat (HDPE) i
geotèxtil
per una cara, tipus Drentex Protect Plus, de Texsa. Es col·locarà perfil especial de remat superior de la
làmina.
- Làmina impermeabilitzant autoadhesiva recoberta de malla de polipropilè, tipus Texself 1,5 de TEXSA, o
similar.
- Imprimació asfàltica tipus Emufal I, amb un consum de 0,3 Kg/m2, de Texsa, o similar

AMIDAMENT DIRECTE

EH2L1141

Obra
Títol

1

TOTAL Fórmula

5,200 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT

23

u

AMIDAMENT DIRECTE

Barana d'acer 'corten', tipus C, recta o inclinada, amb muntants i travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, amb
brendoles verticals cada 11,2 cm de D 12 mm, ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de 1.171 mm
d'alçària total. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de
muntatge. (baranes 30 i 31)
Tipus

1

EAB0X001

18,500

TOTAL AMIDAMENT
22

27

Subministrament i col·locació de paviment de fusta de pi tractat a l'autoclau, amb classe de risc IV, format per
rastrells de 4,5x4,5 cm a una distància de 45 cm entre eixos i amb un paviment d'acabat de taulons de 9,5x 4,5
cm
Tipus

TOTAL Fórmula

5,940

AMIDAMENT DIRECTE

TOTAL Fórmula

2

m2

26

1,000

1

F9Q2X001

[F]

5,940 C#

Canalització amb tub de PVC de D=80 mm i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Conjunt d'instal·lació elèctrica d'alimentació d'ascensor exterior, amb escomesa, mesurament, protecció,
conductors, etc., muntat

TOTAL AMIDAMENT
21

[D]

5,940

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
20

[C]

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
19

1,000

Impermeabilització de la cara superior de la llosa amb emulsió tipus Mopren de Texsa o similar, de color gris

1

AMIDAMENT DIRECTE

140

2

Text

u

Partida alçada d'abonament íntegre per tots els conceptes i despeses de seguretat i salut de l'obra, en
conformitat amb les determinacions del RD1627/97 i de l'Estudi de Seguretat i Salut.
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

7,900

Desguàs de fosat d'ascensor a pou d'absorció, reblert de grava
EUR

EUR

UTE Miquel Orriols – Carles Orriols

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels c. Felip II i Franc Comtat, en el marc d’actuació del Pla de Barris de La Maurina Ajuntament de Terrassa

5. PRESSUPOST
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Capítol

01

RETIRADA D'ELEMENTS I ENDERROCS

1

PRESSUPOST

Pàg.:

2

- 658)
22 G219X001

TOTAL

1 F21Q0001

u

Desmuntatge d'element de mobiliari urbà, banc, paperera, font, unitat
de joc infantil, etc., inclosos suports i demolició de fonamentacions,
càrrega sobre camió i trasllat a monodipòsit o centre autoritzat (P 380)

32,70

27,000

882,90

2 G21B4001

u

Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions i trasllat del senyal i el suport a magatzem municipal
(P - 664)

32,70

31,000

1.013,70

3 F21B3X01

m

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió (P - 370)

8,81

384,960

3.391,50

4 F21H0001

u

Desmuntatge de columna de 9 m, d'enllumenat públic, de projectors,
inclosa demolició de fonamentació, càrrega sobre camió i trasllat a
magatzem municipal (P - 376)

45,28

5,000

226,40

5 F21H0002

u

Desmuntatge de fanal amb columna de 3,5 m i lampada simètrica,
inclosa demolició de fonamentació, càrrega sobre camió i trasllat a
magatzem municipal (P - 377)

45,28

3,000

135,84

6 F21FXF02

m

Demolició de tub de xarxa de reg, de polietilè de fins a 125 mm de
diàmetre, amb obertura i posterior reblert de rases, inclosa part
proporcional de desmuntatge de vàlvules, accessoris i pericons,
inclosa càrrega de residus sobre camió (P - 375)

2,54

719,000

1.826,26

7 G2135323

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 655)

52,93

31,170

1.649,83

8 G2131323

m3

Enderroc de fonament de formigó armat, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió (P - 652)

64,72

10,000

647,20

9 G2135223

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 654)

31,08

55,840

1.735,51

10 F2131223

m3

Enderroc de fonament de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 367)

45,82

15,000

687,30

11 G219Q105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 660)

3,79

72,180

273,56

12 G2191306

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor (P - 656)

4,07

1.447,800

5.892,55

13 G2193A06

m

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 657)

4,41

1.447,800

6.384,80

14 G2194XC5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 659)

3,56

1.733,310

6.170,58

15 G219Q200

m2

Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 661)

0,39

9.285,280

3.621,26

16 G2135001

m3

Enderroc de murets de contenció, d'obra de fàbrica, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 653)

15,23

14,000

213,22

17 G219V001

m

Enderroc d'esglaó de formigó, amb compressor, inclosa base, amb
càrrega manual i mecànica sobre camió (P - 662)

2,54

359,750

913,77

18 F21DQG02

u

Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 372)

4,99

26,000

129,74

19 F21D3JJ1

m

Demolició d'interceptor de 35x50 cm de parets de 15 cm, de maó i
amb solera de 15 cm de formigó amb compressor i càrrega mecànica
sobre camió (P - 371)

7,63

4,000

30,52

20 G21R1002

u

Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega
sobre camió (P - 665)

45,28

36,000

1.630,08

21 G2194JF1

m2

Demolició de paviment de panots i base de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P

12,82

1.187,690

15.226,19
euros

Capítol

m2

Demolició de paviment de panot col·locat sobre formigó, sense
demolició de la base, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 663)
01.01.01

2,95

2.007,840

5.923,13

58.605,84
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PRESSUPOST

Pàg.:

3

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Capítol

02

MOVIMENT DE TERRES

Capítol

03

MURS DE CONTENCIÓ

1 G2212101

m3

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 666)

2,64

687,580

1.815,21

2 F221A220

m3

Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny fluix, amb
mitjans mecànics (P - 382)

3,45

219,300

756,59

Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 389)

5,15

3 F226170F

m3

1.201,736

m3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 397)

10,24

10,000

102,40

5 G3J21610

m3

Escullera amb blocs de pedra granítica de 100 a 400 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora (P - 671)

52,59

20,000

1.051,80

6 G3L0X001

m2

Formació de mur verd típus Green Terramesh o similar, amb elements
de secció 3x0,7 m. per contenció de terres de 60º d'inclinació, formats
per malla metàl·lica exagonal de triple torsió 8x10, qualitat Galfán i
revestiment de PVC gris de 2,2/3,2 mm, malla electrosoldada 15x15
cm D8mm de reforçament del parament vist del talús, elements
triangulars de fixació de pendent del talús, tirants de fixació de
parament inclinat a la base. Inclosa col·locació de:
-Reforçament de les parts baixes del mur amb geomalla de filaments
de poliester d'alta densitat MacGrid WG8.
-A parament vist, Geomalla tipus Macgrid o equivalent per control
d'erosió.
-Al trasdós del mur, Làmina drenant tipus Macdrain o equivalent,
conformada per un núcli drenant de monofilaments polimérics extruïts
amb forma de ´´W´´ en canals paral·lels longitudinals (GMA) unit a dos
geotextils no teixits (GTX), amb un gruix total de 6,4 mm i una
capacitat drenant a i=1,0 i 20 kPa mínima de 1,2.
-Al coronament del mur (amplada 3 m), làmina de HPDA de tipus
Mcline SDH o similar, llisa, de 1 mm de gruix i una permeabilitat a
l'aigua inferior a 1,75x10-6 m3/m2 dia.
Element completament acabat inclosos materials, maquinària auxiliar,
transport i col·locació i exclosa el reblert amb terres.
Criteri d'amidament: superfície realment executada de parament
inclinat de talús.
(P - 672)

115,18

151,400

17.438,25

7 F2211020

m2

Neteja i esbrossada del terreny, amb mecànics i càrrega (P - 381)

8 ER3PX001

m3

Rebliment de trasdós de mur verd amb terra vegetal, subministrada a
granel i estesa i compactada amb mitjans mecànics lleugers o
manuals en semitongades de 10 cm. (P - 363)

TOTAL

Capítol

01.01.02

1 F2225223

m3

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte, amb retroexcavadora gran i càrrega mecànica del
material excavat (P - 384)

8,33

159,644

1.329,83

2 G3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 673)

11,63

197,037

2.291,54

3 G31512H1

m3

Formigó per a rases i pous, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 667)

80,83

90,140

7.286,02

4 G31B3200

kg

Armadura de rases i pous AP500 S en barres de diàmetre superior a
16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 (P - 668)

1,17

4.209,035

4.924,57

5 G32515H3

m3

Formigó per a murs de contenció HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 669)

85,50

82,835

7.082,39

6 G32B3101

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 670)

1,40

7.030,348

9.842,49

7 F32D1A03

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m, inclosa part proporcional de formació
de junts i d'escorrentius (P - 401)

16,71

289,458

4.836,84

8 F32D4A23

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
60x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues
cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist, inclosa part
proporcional de formació de junts i d'escorrentius (P - 402)

24,50

301,758

7.393,07

9 E45CA8H4

m3

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 86)

98,35

5,644

555,09

10 E4DCAD02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist (P - 96)

61,09

14,276

872,12

11 E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 88)

1,41

736,874

1.038,99

6.188,94

4 F2A11000

0,58

0,000

0,00

15,13

75,700

1.145,34

28.498,53

4

TOTAL

Capítol

01.01.03

47.452,95
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Pàg.:

Obra
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Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Capítol

04

PAVIMENTS

5

1 F931R01L

m3

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó ,
amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (P - 405)

17,97

357,664

6.427,22

2 F9365H21

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 mecànic, amb acabat reglejat (P - 407)

79,12

505,226

39.973,48

Base inclinada per a escala de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot,
inclosa armadura d'acer i formació de graons, segons detall de plànol
(P - 403)

156,58

Solera de formigó armat, de 15 cm de gruix,, formigó HA-25/B/20/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 4 kg/m2 (P - 4)

20,04

Vorada tipus V1. Vorada recta de pedra granítica escairada, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(P - 408)

40,94

3 F45CX001

4 145CX001

5 F961X001

m3

m2

m

4,786

222,296

597,550

749,39

Vorada tipus V3 / V4. Vorada corba de pedra granítica escairada,
serrada mecànicament i flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter (P - 411)

59,31

63,910

3.790,50

7 F961X002

m

Vorada tipus V2. Vorada recta de pedra granítica remuntable,
escairada, amb aresta axafranada, segons detall de plànol, serrada
mecànicament i flamejada, de 20x20 cm, col·locada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
(P - 409)

45,07

720,520

32.473,84

Vorada V5. Peça de vorada recta de transició, de pedra granítica,
segons detall de plànols, serrada mecànicament i flamejada, de
1000x20x20 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20
a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 410)

42,90

Vorada tipus V6. Peça de vorada corba de transició de pedra granítica
escairada, serrada mecànicament i flamejada, de 20x20 cm,
col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 412)

59,50

9 F962X002

u

u

6,000

2,000

Formació d'escocell de 100x100 cm de dimensió exterior i 20 cm de
fondària adossat a vorada (no inclosa) amb 3 peces de morter de
ciment de 100x20x8 cm, tipus 3, doble capa superior, rejuntades amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i
col·locat sobre base de formigó HM-20/P/10/I (P - 428)

45,23

25,000

1.130,75

17 F991X004

U

Formació d'escocell de 100x160 cm de dimensió exterior i 20 cm de
fondària adosat a vorada (no inclosa), amb 3,5 peces de morter de
ciment de 100x20x8 cm rejuntades amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, i col·locat sobre base de formigó
HM-20/P/10/I (P - 429)

51,34

16,000

821,44

18 F991UA40

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 100x100x20 cm i de
10 mm de gruix, col.locat amb fonament i anellat de formigó (P - 423)

128,61

12,000

1.543,32

19 F991UA50

u

Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de 120x120x20 cm i de
10 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó (P - 424)

147,74

4,000

590,96

20 F991UX01

u

Escocell rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 160x100x20 cm i
de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó (P 427)

157,74

8,000

1.261,92

21 F991UA80

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 120 cm de diàmetre,
20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, tipus 10, col·locat amb fonament i
anellat de formigó (P - 425)

150,93

16,000

2.414,88

22 F991UA90

u

Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 160 cm de diàmetre,
20 cm d'alçària i 10 mm de gruix, tipus 9, col·locat amb fonament i
anellat de formigó (P - 426)

203,29

7,000

1.423,03

23 F9E13204

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclosa part proporcional
d'anivellació de tapes de servei de qualsevol tipus (P - 432)

24,94

3.636,270

90.688,57

24 F9E1X001

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x7 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland (P - 433)

29,36

37,230

1.093,07

25 F9E13104

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, amb relleu tàctil
direccional o de tacs classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland (P - 431)

25,83

229,900

5.938,32

26 F9F5X008

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 5 cm
de gruix, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb
morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació
del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec (P - 444)

33,24

252,520

8.393,76

27 F9F5X009

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb
morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació
del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec (P - 445)

38,14

125,210

4.775,51

28 F9F5X010

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 60x40 cm i 7 cm
de gruix, amb relleu tàctil direccional, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de
maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat
amb sorra fina i cp, en sec (P - 446)

42,74

33,310

1.423,67

29 F9F5X011

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm
de gruix, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb
morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació
del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec (P - 447)

31,13

21,430

667,12

30 F9F5X012

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 40x40 cm i 5 cm
de gruix, relleu tàctil direccional, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'',
de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base
de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en
sec (P - 448)

33,71

3,740

126,08

31 F9F5X013

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 5 cm
de gruix, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb
morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació
del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec (P - 449)

35,54

69,710

2.477,49

32 F9F5X014

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x40 cm i 7 cm
de gruix, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'', de Breinco, agafat amb
morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació

37,95

540,190

20.500,21

257,40

119,00

10 F9650J40

m

Vorada prefabricada de formigó de 100x8x20 cm amb base de formigó
HM-20, inclou subministrament, col.locació i p.p. de peces especials,
segons plànols de detall. Tot inclòs completament acabat. (P - 413)

12,14

103,610

1.257,83

11 F981X012

m

Gual recte per a vianants, de lloses de pedra granítica, serrada i
flamejada, de 40x60x8 cm, formant rampa, col·locades sobre base de
formigó i agafades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera 165 l (P - 420)

53,02

49,300

2.613,89

12 F981X013

m

Gual corb per a vianants, de lloses de pedra granítica, serrada i
flamejada, de 50 cm d'amplària en el centre per 60 cm de fondària i 8
cm de gruix, i radi 8,5 m, col·locades sobre base de formigó i agafades
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera 165 l (P 421)

59,74

93,700

5.597,64

13 F981X014

m

Gual recte per a vehicles de lloses de pedra granítica, serrada i
flamejada, de 60x40x15 cm formant rampa, col·locades sobre base de
formigó i agafades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a obra amb
formigonera de 165 l (P - 422)

87,01

10,800

939,71

14 F9715L11

m3

Base per a rigola amb formigó HM-20/S/40/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa
i vibratge manual, acabat reglejat (P - 418)

88,29

92,283

8.147,67

15 F974V010

m

Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color
blanc, de 30x30x8 cm, col·locades amb morter de ciment 1:4 elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 419)

12,28

1.409,150

17.304,36

euros

6

U

24.463,70

m

Pàg.:

16 F991X003

4.454,81

6 F962X001

8 F961X003

PRESSUPOST

euros

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PRESSUPOST

Pàg.:

7

PRESSUPOST

del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec (P - 450)

Pàg.:

8

1:2:10 elaborat a obra, tipus ''P-51'' de Breinco (P - 467)

33 F9F5X015

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm
de gruix, amb relleu tàctil direccional, tipus ''Vulcano'', color
''mediterrani'', de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de
maceta, sobre base de formigó, compactació del paviment i rejuntat
amb sorra fina i cp, en sec (P - 451)

48,64

15,400

749,06

47 F9V2X002

m

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció rectangular, de
mides 120 cm de llargària i 35x15 cm de petja i contrapetja, amb
aresta vista bisellada, tipus ''Supersteep'' de Breinco, color gris o
''ceniza'', col·locat sobre base de formigó, agafat amb morter 1:2:10
elaborat a obra, (P - 466)

31,23

62,400

1.948,75

34 F9F5X016

m2

Paviment de peça de formigó de forma rectangular de 20x20 cm i 7 cm
de gruix, amb relleu tàctil de tacs, tipus ''Vulcano'', color ''mediterrani'',
de Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base
de formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en
sec (P - 452)

48,64

3,000

145,92

48 F9Q2X001

m2

Subministrament i col·locació de paviment de fusta de pi tractat a
l'autoclau, amb classe de risc IV, format per rastrells de 4,5x4,5 cm a
una distància de 45 cm entre eixos i amb un paviment d'acabat de
taulons de 9,5x 4,5 cm (P - 464)

61,78

45,110

2.786,90

49 FRB5X001

m

185,080

5.602,37

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
6 cm de gruix, tipus ''Terana Six'' de Breinco, color ''mediterrani'', sobre
llit d'ull de perdiu de 3 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra
fina i compactació del paviment acabat (P - 437)

23,79

701,570

16.690,35

Tauló de fusta tropical de 20x14 cm i fins a 2,5 m de llargària, formant
graons d'escala i replans, col·locat sobre base de formigó, amb
cargols segons detall de plànols, acabat amb imprimació (P - 648)

30,27

35 F9F1X005

50 FR9FX001

m

Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x6 cm i fins a 2,5 m de
llargària, amb un dels cantells axafranat, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat al terreny
amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics, o
cargolat a base de formigó, segons detalls. (P - 647)

14,59

19,570

285,53

51 F9H11151

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf
B50/70 D (D-8), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de rodadura i granulat granític, estesa i compactada
(P - 459)

58,93

519,245

30.599,11

52 F9H11AE2

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
BC50/70 D (D-20), amb betum millorat amb cautxú, de granulometria
densa i granulat calcari, per a capa de recrescuda i regularització
sobre paviment asfàltic existent, estesa i compactada. (P - 460)

58,06

30,000

1.741,80

53 F9H11J32

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 base
B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P 461)

54,98

33,400

1.836,33

54 F9J12X40

m2

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació
1 kg/m2 (P - 462)

0,62

167,000

103,54

55 F9J13J40

m2

Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR0, amb
dotació 1 kg/m2 (P - 463)

0,42

4.046,260

1.699,43

56 F9G2X001

m3

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i
entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per
a classe d'exposició IIa+E de consistència fluida, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual afegint 4 kg/m2 de pigment inorgànic per a formigó de color
groc-ocre. (P - 457)

198,77

5,892

1.171,15

57 F9G1X001

m3

Paviment de formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/IIa+E,
grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i
entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per
a classe d'exposició IIa+E de consistència fluida, escampat amb
transport interior mecànic, estesa i vibratge manual i acabat ratllat
manual. (P - 456)

148,35

30,720

4.557,31

58 E9G11BB1

m2

Paviment de formigó HM-30/B/20/I+F, de 15 cm de gruix, amb acabat
remolinat mecànic (P - 148)

21,52

16,430

353,57

59 F9GZX001

m

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de
4 cm de fondària, amb mitjans mecànics (P - 458)

12,75

83,560

1.065,39

60 F9A1201L

m3

Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM (P - 430)

28,48

39,614

1.128,21

61 F9GX001

m2

Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó
HM-D-275/F/8 Hydromedia ´´LAFARGE´´ o equivalent, de baix
contingut en fins, fabricat a central, acabat color ocre, amb una
resistència a flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compresió de
15 N/mm² i una capacitat drenant de 500 l/(m²·min), amb un 20% de
forats i resistencia al lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633,
relliscositat classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix, armat amb malla
de poliestiré termosoldada de 4x4 cm, acabat reglejat, sobre base de
grava de 8 cm de gruix. Inclós encofrat per a formació de forat pel
tronc de l'arbre de D35 cm. (P - 454)

52,80

34,830

1.839,02

36 F9F1X004

m2

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, tipus ''Terana six'' de Breinco, agafat amb morter
1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec (P - 436)

29,17

87,170

2.542,75

37 F9F1X006

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
6 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional o de tacs, tipus ''Terana
Six'' de Breinco, color ''mediterrani'', sobre llit d'ull de perdiu de 3 cm
de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 438)

27,19

27,350

743,65

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 6 cm de gruix, color ''mediterrani'', tipus ''Terana six'' de Breinco,
agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó,
compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec (P 435)

37,31

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 6 cm de gruix, amb relleu tàctil direccional o de tacs, color
''mediterrani'', tipus ''Terana six'' de Breinco, agafat amb morter
1:2:10, a truc de maceta, sobre base de formigó, compactació del
paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en sec (P - 439)

40,46

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm
i 8 cm de gruix, amb acabat superior blanc reflectant, tipus ''Reolux'' de
Breinco, agafat amb morter 1:2:10, a truc de maceta, sobre base de
formigó, compactació del paviment i rejuntat amb sorra fina i cp, en
sec

50,49

1,920

96,94

38 F9F1X003

39 F9F1X008

m2

m2

157,950

5,700

5.893,11

230,62

40 F9F1X009

m2

41 F9F15202

m2

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x10 cm
i 8 cm de gruix, tipus ''Betulo'' de ICA, col·locats amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment (P
- 434)

46,58

17,000

791,86

42 F9F5X017

m2

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 30x60 cm i
12 cm de gruix, tipus ´´Cuneta C-15´´de Ica, o similar, col·locada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P 453)

73,23

16,395

1.200,61

(P - 440)

43 E4F2X001

m3

Mur i esglaons de maó massís de formigó, de 290x150x50 mm, cares
vistes i de categoria I, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2), elaborat a l'obra i amb una resistència
a compressió de 6 N/mm2 (P - 101)

509,75

1,855

945,59

44 F9F1X010

M2

Paviment de llosa calada de formigó de forma rectangular de 40x40
cm i 12 cm de gruix, tipus ''llosa illa'' de Breinco, sobre llit de sorra i
terra vegetal amb rebliment de junts amb terra vegetal i compactació
del paviment acabat (P - 441)

18,27

23,950

437,57

45 F9V2X001

m

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de
mides 40 cm de llargària i 36x15 cm de petja i contrapetja, de color
gris o ''ceniza'', col·locat sobre base de formigó, agafat amb morter
1:2:10 elaborat a obra, tipus ''P-51'' de Breinco (P - 465)

26,71

25,120

670,96

46 F9V2X003

m

Esglao de peces de formigó prefabricades, de secció trapezoïdal, de
mides 40 cm de llargària i 36x15 cm de petja i contrapetja, de color
''mediterrani'', col·locat sobre base de formigó, agafat amb morter

26,71

330,400

8.824,98

euros

euros
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PRESSUPOST
62 F9GX002

m2

Pàg.:
Paviment continu porós per rebliment d'escocells, de formigó
HM-D-275/F/8 Hydromedia ´´LAFARGE´´ o equivalent, de baix
contingut en fins, fabricat a central, acabat color gris, amb una
resistència a flexotracció de 2 N/mm², una resistència a compresió de
15 N/mm² i una capacitat drenant de 500 l/(m²·min), amb un 20% de
forats i resistencia al lliscament Rd>45 segons UNE-ENV 12633,
relliscositat classe 3 segons CTE, de 12 cm de gruix, armat amb malla
de poliestiré termosoldada de 4x4 cm, acabat reglejat, sobre base de
grava de 8 cm de gruix. Inclós encofrat per a formació de forat pel
tronc de l'arbre de D35 cm. (P - 455)

47,95

73,291

9

3.514,30

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Capítol

05

XARXA DE CLAVEGUERAM

10

1 F2194XB5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 369)

4,45

71,575

318,51

63 F9F5X001

m2

Peça de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i 10 cm de gruix,
tipus ''zehn'' de Breinco, color ''mediterrani'', col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 442)

67,43

2,868

193,39

2 F2224123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat (P - 383)

7,86

137,820

1.083,27

64 F9F5X002

m2

Rigola canal de peces de formigó de forma rectangular de 20x30 cm i
10 cm de gruix, tipus ''zehn'' de Breinco, color ''mediterrani'', col·locada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
(P - 443)

73,23

19,407

1.421,17

3 F227A00F

m2

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 95% PM (P - 390)

2,75

143,410

394,38

4 F228X001

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb sauló net, formant un llit de base de 10 cm de gruix i
posteriorment rebliment fins a 10 cm per sobre de la generatriu del tub,
en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM, inclosa l'aportació del sauló (P - 395)

19,79

20,286

401,46

5 F228A60F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 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 394)

12,95

62,604

810,72

6 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, amb acabat reglejat (P - 406)

84,26

7,163

603,55

7 FD5JX002

u

Caixa per a embornal de 70x25x75 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó, HM-20/P/20/I, o d'obra de fàbrica, (per a reixa 'Delta' 80
FDB), sobre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I, amb dispositiu
sifònic (P - 487)

98,03

29,000

2.842,87

8 FD70P025

m

Claveguera per a escomeses i/o embornals de polietilè D 250/216, de
doble capa, corrugada exterior i llisa interior, incloses parts
proporcionals de soldadura o maneguet amb junta elàstica cada 6 m i
peça especial de connexió a claveguera general, sobre solera de
formigó de 10 cm de gruix i posterior reblert en formigó fins a 10 cm
sobre la generatriu superior, inclosa col.locació superior de malla
senyalitzadora, model ample 20 cm. (P - 497)

23,42

223,840

5.242,33

9 FD7J0025

m

Tub PEAD ó Polipropilè DN 500 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma
prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou
aquesta unitat el subministrament, col·locació i la unió entre tubs.
Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols. (P - 498)

44,70

35,600

1.591,32

10 ED5A5E00

m

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150
mm de diàmetre, envoltat de grava i feltre geotèxtil (P - 202)

8,62

40,000

344,80

11 FDB17660

u

Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,2x1,2
m (P - 499)

32,26

3,000

96,78

12 FDD1A099

m

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 500)

97,63

3,600

351,47

13 FDDZX002

u

Con de reducció per a pou de registre, de D 100 a D 60, de formigó
prefabricat, amb encast superior per a marc de tapa de fosa de
diàmetre interior de 60 cm, encast inferior encadellat i col.locat amb
morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P 503)

54,23

3,000

162,69

14 FDDZ3179

u

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D 70 cm i 165
kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l´obra amb
formigonera de 165 l (P - 501)

89,80

3,000

269,40

15 FDDZS005

u

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 502)

17,90

15,000

268,50

16 FD5JX001

u

Caixa per a embornal de 40x25x70 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I o d'obra de fàbrica (apta per a reixa 'Zar'

61,20

9,000

550,80

65 F96AUA40

m

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i d'alçada variable
amb una mitjana de 260 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo
HM-20/P/40/I (P - 415)

47,04

28,330

1.332,64

66 F96AUA10

m

Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm
d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa,
col·locada sobre base de formigo HM-20/P/40/I (P - 414)

34,28

104,130

3.569,58

67 F96AX001

m

Vora de paviment i remat de mur, amb perfil L d'acer corten, format per
dues platines de 80 i 90 mm respectivament i 9 mm de gruix, inclòs
elements metàl·lics d'ancoratge collats a mur, amb segellat del junt
inferior (P - 416)

48,25

334,690

16.148,79

68 F96AX002

m

Contrapetja de perfil de xapa d'acer corten amb un plec, de 210 mm
de desenvolupament i de 3 mm de gruix, inclosos elements
d'ancoratge (P - 417)

29,40

281,010

8.261,69

69 FR3PX001

m3

Sorra de riu rentada, de Santa Coloma de Farners, de granulometria
0,1 a 0,3 mm, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora petita i mitjans manuals. (P - 618)

72,45

37,722

2.732,96

TOTAL

Capítol

01.01.04

427.697,44

euros
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Pàg.:

11

FDB), sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, amb dispositiu
sifònic (P - 486)
17 FD5ZX001

u

Reixa batent antirobatori per a embornal, de fosa grisa de 740x275
mm, tipus ''Delta.80'' de FDB, classe D-250, col·locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l´obra amb formigonera de 165 l (P - 493)

94,26

27,000

2.545,02

18 FD5ZX002

u

Bastiment i reixa de fosa grisa de 465x315 mm, lleugerament corba,
tipus ''Zar'' de FDB, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a obra
amb formigonera de 165 l (P - 494)

53,45

9,000

481,05

Caixa per a interceptor de 35 cm d'amplada per 45 cm d'alçada
mitjana, d'interior, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (per a
reixa tipus RM-40 de FDB), amb dispositiu sifònic (P - 490)

48,81

Canal de polipropilè amb reixa de fosa d'amplària interior 140 mm,
amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D260, tipus CPRF
110, de FDB, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de
gruix i parets de 150 mm de gruix, amb dispositiu sifònic (P - 483)

46,38

19 FD5KX002

20 FD5HX001

m

m

3,900

49,860

2.312,51

m

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de
200 mm, tipus RC-20, classe D 250, col·locada sobre base de formigó,
amb dispositiu sifònic (P - 484)

94,01

34,250

3.219,84

22 FD5Z79CK

u

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 750x400x27 mm, classe
C250, tipus RM-40 de FDB segons norma UNE-EN 124 i 16 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment (P - 491)

57,26

3,000

171,78

23 FD5HX003

m

Canal de fosa amb reixa de fosa interceptora, d'amplària interior de
300 mm, tipus RC-30, classe D 400, col·locada sobre base de formigó,
amb dispositiu sifònic (P - 485)

129,16

3,000

387,48

24 FD5Z8CDK

u

Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció,
tipus 'Tango' de FDB col·locada sobre bastiment (P - 492)

77,73

11,000

855,03

25 FD5KX001

m

Caixa per a interceptor de 40 d'amplària per 50 cm d'alçària promig,
d'interior, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (per a reixa tipus
'Tango' de FDB), amb dispositiu sifònic (P - 489)

48,81

17,250

841,97

26 FD5ZX003

m

Bastiment per a reixa de 40 cm d'amplària per a interceptor, de perfil L
d'acer de 45x25 mm i traves de passamà de 40 mm cada 0,75 m,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 495)

15,89

2,250

35,75

27 FD5ZX004

m

Bastiment per a reixa de 40 cm d'amplària per a interceptor, de perfil L
d'acer de 75x45 mm i traves de passamà de 40 mm cada metre,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l (P - 496)

19,80

11,000

217,80

28 FD5JX003

u

Caixa per a drenatge de 30x30x60 cm de dimensions exteriors,
sifònica, amb fons accessible per a decantació de terres, de parets i
fons de formigó de 10 cm de gruix, o de maó calat de 14 cm de gruix,
amb bastiment d'acer galvanitzat i reixa de platina d'acer encreuada
tipus ''religa'', també galvanitzada, col·locat a zones enjardinades o
sota paviment de fusta (P - 488)

74,00

8,000

592,00

Capítol

01.01.05

27.183,44

Pàg.:

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Capítol

06

XARXA D'AIGUA

12

1 F2194AB5

m2

Demolició de paviment de 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 - 368)

5,36

366,500

1.964,44

2 F2194XB5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 369)

4,45

69,500

309,28

3 F2224123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat (P - 383)

7,86

279,040

2.193,25

4 F21FXF01

m

Demolició de canonada d'aigua potable, de fibrociment de fins a 100
mm de diàmetre, inclosa l'extracció amb equip i proteccions adients,
càrrega i transport dels materials resultants a abocador autoritzat (P 374)

12,69

872,000

11.065,68

5 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, amb acabat reglejat (P - 406)

84,26

43,600

3.673,74

6 F2285B0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 393)

19,66

279,040

5.485,93

7 FM212118

u

Hidrant de columna humida, amb dues sortides de 45 mm de diàmetre
i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P 585)

706,61

4,000

2.826,44

8 FDK254F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 518)

56,42

20,000

1.128,40

9 FDKZH8B4

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 523)

29,17

20,000

583,40

10 FDKZX001

u

Arrencada i posterior recol·locació, reajustant el rasant, de bastiment i
tapa de registre d'escomesa d'aigua (P - 524)

15,67

151,000

2.366,17

11 FJS1U001

u

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de
connexió tipus ''baioneta'' de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 570)

189,75

1,000

189,75

190,36

21 FD5HX002

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

Capítol

01.01.06

31.786,48
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PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Capítol

07

XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA

13

PRESSUPOST

1 F2194AB5

m2

Demolició de paviment de 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 - 368)

5,36

362,461

1.942,79

2 F2194XB5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 369)

4,45

75,630

336,55

3 FGMTX021

u

Cata de localització de serveis existents soterrats (P - 553)

53,93

12,000

647,16

4 FDG0X106

m

Excavació de rasa per a un circuït de baixa tensió amb mitjans
mecànics sobre terreny compacte, de 40 cm d'amplària i de 70 cm
d'alçària, i posterior reblert i compactat amb 20 cm de sorra de riu i la
resta amb terra seleccionada, inclosa la col·locació de làmina
senyalitzadora de PVC, per a línia sota voravia (P - 504)

9,22

827,360

7.628,26

5 FDG0X107

m

Excavació de rasa per a dos circuïts de baixa tensió amb mitjans
mecànics sobre terreny compacte, de 50 cm d'amplària i de 70 cm
d'alçària, i posterior reblert i compactat amb 20 cm de sorra de riu i la
resta amb terra seleccionada, inclosa la col·locació de làmina
senyalitzadora de PVC, per a línia sota voravia (P - 505)

11,02

45,000

495,90

6 FDG0X112

m

Excavació de rasa per a dos circuïts de mitja tensió amb mitjans
mecànics sobre terreny compacte, de 50 cm d'amplària i de 70 cm
d'alçària, i posterior reblert, amb 55 cm de formigó HM-20/P/20/IIa i la
resta amb terra seleccionada i compactada, inclosa la col·locació de
quatre tubs de polietilè de diàmetre 160, per a creuaments de calçada
(P - 506)

25,07

108,000

2.707,56

7 F2A11000

m3

Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 397)

10,24

184,822

1.892,58

8 FGBTX004

m

Estesa de línia de 3 circuïts, de cable 3x95 AL|54,6 ALM a paret (P 538)

12,04

1.085,000

13.063,40

9 FGBTX005

m

Estesa de línia de 3 circuïts, de cable 3x95 AL|54,6 ALM tesada (P 539)

7,29

54,000

393,66

10 FGBTX006

m

Estesa simple de línia de baixa tensió d'1 circuït 3 x 1 x 240 - 1 x 150
(P - 540)

8,83

1.417,000

12.512,11

11 FG30X007

m

Estesa simple de línia de baixa tensió, de dos circuïts 2 x 1 x 240 - 1 x
150 (P - 534)

17,67

63,000

1.113,21

12 FGBTX015

u

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, amb tensor façana-creuament (P - 546)

44,79

6,000

268,74

13 FGBTX016

u

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, sense tensor ''palomilla''-creuament (P 547)

20,46

2,000

40,92

14 FGBTX017

u

Amarratge RZ 3 x 95|54,6, amb tensor ''palomilla''-creuament (P - 548)

23,00

4,000

92,00

15 FGBTX013

u

Connexió de línia 3 x 95|50 amb RZ 3 x 95|54,6 (P - 544)

14,10

6,000

84,60

16 FG16X001

u

Caixa de derivació en façana per a línia de fins a 95 mm2, inclosa la
reposició del material d'acabat de la façana (P - 531)

54,74

147,000

8.046,78

u

Conversió RZ 3 X 150|80 a RV 3 x 240|150 (P - 549)

18 FGBTX008

m

Línia d'escomesa RZ 4 x 25 AL, col·locada a façana (P - 541)

14

visat pel col.legi professional corresponent. Inclou memòria amb
càlculs, plec de condicions tècniques, pressupost, plànols i estudi de
seguretat i salut. Tot inclòs (P - 555)
TOTAL

17 FGBTX018

Pàg.:

262,31

19,000

4.983,89

7,90

231,000

1.824,90

19 FGBTX019

m

Conjunt de fixacions d'escomesa a façana (P - 550)

53,33

210,000

11.199,30

20 FGBTX011

u

Armari de distribució urbana 1600 A, instal·lat, inclòs pedestal de
formigó (P - 543)

610,95

7,000

4.276,65

21 FGMTX046

u

Connexió pat. caixes i armaris de distribució de línies de mitja tensió
(P - 554)

60,55

22,000

1.332,10

22 FGBTX014

u

Connexió de cable amb terminal 3 x 240 - 1 x 150 mm2 (P - 545)

30,47

56,000

1.706,32

23 FGBTX022

u

Assaig de rigidesa de cable soterrat (P - 551)

74,12

22,000

1.630,64

24 FG40X001

u

Tallacircuïts de ganiveta, tamany 2 315 (P - 537)

3,86

108,000

416,88

25 FGZZ1000

u

Redacció del projecte elèctric de legalització de la xarxa de mitja i
baixa tensió per a la electrificació del sector, d'acord amb les normes
tècniques particulars de la companyia elèctrica de subministrament i

1.034,00

1,000

1.034,00

euros

Capítol

01.01.07

79.670,90
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15

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Capítol

08

XARXA DE TELEFONIA

Capítol

09

XARXA DE GAS

1 F2194AB5

m2

Demolició de paviment de 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 - 368)

5,36

12,000

64,32

2 F2194XB5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 369)

4,45

24,000

106,80

3 F2224123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat (P - 383)

7,86

41,400

325,40

4 FDG3X023

m

Canalització per a instal.lacions de telefonia formada per 2 tubs de
PVC de diàmetre 125 mm i de gruix 2,2 mm, disposat dins d'un prisma
de sorra de 45 cm d'amplària i 42,5 cm d'alçària, cobert amb capa de
formigó HM-20/P/20/I, de 10 cm de gruix i lamina senyalitzadora (P 512)

21,47

79,250

1.701,50

5 FDGZU010

m

Banda contínua 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 - 516)

0,33

92,000

30,36

6 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, amb acabat reglejat (P - 406)

84,26

3,924

330,64

7 F000XPA1

u

Partida alçada per a desplaçament de serveis no previstos en el
projecte (P - 366)

1.800,00

1,000

1.800,00

8 FDG3X022

m

Construcció de colzes de sortida de canalització soterrada, amb dos
conductes corbs de PVC, corbs, de D 110, connectats a canalització
recta de D 125, mitjançant managuets reductors 125/110, recoberts
amb formigó 1:4:8, segons detall gràfic (P - 511)

25,38

15,000

380,70

9 F21DX001

u

Modificació de troneta tipus ''H'' de Telefònica, existent (P - 373)

25,38

1,000

25,38

u

Pericó de registre de formigó prefabricat, de 70x70 cm i 94 cm de
fondària, per a instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de
formigó HM-20/P/40/I de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terres de
l'excavació (P - 520)

188,57

2,000

377,14

11 FDKZX003

u

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis de
fibra òptica o telefonia, tipus T1480TC/TC, de FDB, recolzada, pas
lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter (P - 525)

219,76

0,000

0,00

TOTAL

Capítol

01.01.08

1 F2225650

m3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb compressor (P - 385)

9,90

0,000

0,00

2 F228510F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM (P - 392)

22,64

0,000

0,00

3 F2A1X002

m3

Subministrament de sorra d'aportació (P - 398)

6,07

0,000

0,00

4 FDG2X003

m

Canalització amb tub de formigó D 30 cm encadellat col·locat sobre llit
de sorra, en passos de calçada (P - 508)

10,80

0,000

0,00

5 FDGZU010

m

Banda contínua 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 - 516)

0,33

0,000

0,00

TOTAL

10 FDK2X001

5.142,24

16
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0,00
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XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

17

PRESSUPOST

Pàg.:

18

connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles, col·locada
sobre dau de formigó HM-25/P/40/l, de 0,8x0,8x1 m (P - 561)

1 F21HX001

u

Arrencada de braç mural amb llumenera assimètrica, inclosa connexió
de la línia d'alimentació elèctrica interrompuda i transport del material
resultant a magatzem municipal o abocador controlat, reposició de
l'acabat i recobriment de la façana d'on s'hagi retirat, tot inclòs (P - 378)

18,95

22,000

416,90

2 F21HX011

m

Arrencada de línia d'alimentació elèctrica d'enllumenat públic, grapada
a façana (P - 379)

0,42

144,800

60,82

3 F2194AB5

m2

Demolició de paviment de 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 - 368)

5,36

28,640

153,51

4 F2194XB5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 369)

4,45

147,644

657,02

5 F2225650

m3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb compressor (P - 385)

9,90

82,549

817,24

6 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, amb acabat reglejat (P - 406)

84,26

17,628

1.485,34

7 FG23X001

u

Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
de 3 m d'alçària, muntat superficialment i amb embocadura
termoretràctil en punta per fer estanqueïtat (P - 533)

17,05

7,000

119,35

8 FDG52457

m

Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm
de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20
cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 513)

9,02

32,950

297,21

9 FDG5X003

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de
diàmetre nominal, de doble capa, i reblert de rasa amb terres
seleccionades (P - 515)

4,92

435,150

2.140,94

10 F2A1X003

m3

Subministrament de sorra fina d'aportació per a reblert de rases (P 399)

4,82

41,776

201,36

11 FDGZU010

m

Banda contínua 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 - 516)

0,33

467,950

154,42

12 2G13X001

u

Modificació de quadre d'enllumenat públic existent, per a integrar la
instal·lació nova d'enllumenat i suprimir la que es retira, tot inclòs (P 52)

564,00

3,000

1.692,00

13 FHM1X013

u

Subministrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat,
acabada amb una capa de preparació i dues de pintura de particules
metàl·liques, color a determinar, de 4 m d'alçària, tipus Oslo, de FDB,
amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada
sobre dau de formigó (P - 558)

396,76

9,000

3.570,84

18 FHM3X004

u

Bàcul de 7 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer
pintat, pantalla de cristall securitzat i arenat, cargols d'acer inox.
Lluminària preparada per 35W CDM-T. Tipus BALI de DAE, amb
connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles, col·locada
sobre dau de formigó HM-25/P/40/l, de 0,8x0,8x1 m (P - 562)

1.549,64

1,000

1.549,64

19 FHU3X001

u

Desplaçament de braç mural existent, amb substitució de la part de
línia elèctrica que sigui menester i reposició de l'acabat i recobriment
de la façana d'on s'hagi retirat, tot inclòs (P - 566)

41,79

3,000

125,37

20 FHU3X002

u

Làmpada de 70W CDM-T, instal·lada (P - 567)

41,79

9,000

376,11

21 FHU3X003

u

Làmpada de 35W CDM-T, intal·lada (P - 568)

54,72

13,000

711,36

22 FHQ3X001

u

Projector mural per a exteriors amb armadura i marc de fosa injectada
d'alumini, entrada de cables per premsa estopes PG-11, obertura
d'accés al llum per la part frontal, accés a l'equip per la part posterior
amb caixa específica de poliamida, de mides 300x380x198 mm,
tancament del marc en vidre temperat i junt de silicona, reflector
d'alumini anoditzat i segellat. Tipus MX 70 (P - 564)

164,09

2,000

328,18

23 FHQ3X002

u

Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva
assimètrica, parabòlic, de xapa d'alumini anoditzat, armadura de fosa
injectada dl'alumini, amb làmpada HMC 150 W, de forma circular,
tancat, amb allotjament per a equip i muntat amb lira, tipus
TNG-400/AS de Carandini (P - 565)

335,00

3,000

1.005,00

24 FG314506

m

Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de
secció 4x6 mm2, col·locat en tub (P - 535)

4,29

548,200

2.351,78

25 FG380020

m

Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a xarxa d'enllumenat.
Inclou connexions i proves, subministrament i col.locació. Tot inclòs.
(P - 536)

5,14

482,700

2.481,08

26 FGD10015

u

Pica de terra connectada al punt de llum o centre de maniobra. Inclou
subministrament i col.locació, completament acabat, segons plànols.
(P - 552)

25,60

24,000

614,40

27 FGBTX009

m

Línia d'alimentació col·locada a façana (P - 542)

1,80

15,500

27,90

28 FDK20013

u

Pericó de 40x40x85 cm, amb bastiment i tapa de fosa grisa amb
l'anagrama EP, col·locat sobre solera de formigó HM-25/P/40/l de 15
cm de gruix i reblert exterior (P - 517)

88,80

26,000

2.308,80

29 FGZZX002

u

Redacció del projecte i legalització de l'enllumenat instal·lat i de les
modificacions introduïdes als circuïts existents i al quadre de
maniobra; visat per un col·legi professional, incloent el certificat final
d'obra, presentació a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del projecte i de les
instal·lacions i pagament de taxes a organismes oficials (P - 556)

1.742,81

1,000

1.742,81

30 FH00X001

u

Partida alçada d'abonament integre per realitzar tots els treballs i el
subministrament i col·locació de tots els materials necessaris per
garantir la continuïtat del servei d'enllumenat públic (P - 557)

10.152,00

1,000

10.152,00

TOTAL

14 FHM1X015

u

Subminstrament i col·locació de columna de planxa d'acer galvanitzat i
pintat, de 12 m d'alçària, tipus ''Múltiple S'' de Carandini, inclou
connexions i cablejat interior, accessoris, caixa de fusible, ancorada a
base de formigó d'1x1x1,10 m, amb cargols d'acer inoxidable (P - 559)

2.306,70

1,000

2.306,70

15 FHN8X001

u

Llumenera simètrica JNR-V/CC, tipus JUNIOR de CARANDINI, amb
làmpada de 35 W de CMDT 3000ºK, connexions, accessoris, caixa de
fusibles, tota muntada acoblada al suport (P - 563)

196,60

9,000

1.769,40

16 FHM3X002

u

Bàcul de 7 m d'alçària, amb dos braços a 5 i 7 m respectivament,
d'acer corten. Lluminàries d'acer pintat, pantalles de cristall securitzat i
arenat, cargols d'acer inox. Lluminària a 5 m preparada per 35W
CDM-T, lluminària a 7 m preparada per a 70W CDM-T. Tipus BALI de
DAE, amb connexions i cablejat interior, accessoris i caixa de fusibles,
col·locada sobre dau de formigó HM-25/P/40/l, d'1x1x1,10 m (P - 560)

2.254,88

8,000

18.039,04

17 FHM3X003

u

Bàcul de 5 m d'alçària, amb braç, d'acer corten. Lluminària d'acer
pintat, pantalla de cristall securitzat i arenat, cargols d'acer inox.
Lluminària preparada per 35W CDM-T. Tipus BALI de DAE, amb

1.373,86

4,000

5.495,44

euros
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01
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Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Capítol

11

XARXA DE REG

19

1 F2194AB5

m2

Demolició de paviment de 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 - 368)

5,36

78,240

419,37

2 F2194XB5

m2

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió (P - 369)

4,45

154,040

685,48

3 F2225650

m3

Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en
terreny de trànsit, amb compressor (P - 385)

9,90

215,977

2.138,17

4 F2285B0F

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (P - 393)

19,66

207,977

4.088,83

5 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, amb acabat reglejat (P - 406)

84,26

77,325

6.515,40

6 FDG213A7

m

Canalització amb tub de formigó de D=20 cm i dau de recobriment de
40x40 cm amb formigó HM-20/P/20/I (P - 507)

23,50

50,000

1.175,00

7 FDG5X002

m

Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90 o de 80 mm
de diàmetre nominal, segons els casos, de doble capa, i reblert de
rasa amb terres seleccionades (P - 514)

5,67

1.111,200

6.300,50

Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 530)

9,33

8 FFB29355

m

15,700

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 529)

7,26

0,000

0,00

10 FFB27355

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 528)

5,83

54,200

315,99

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 527)

4,61

Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa (P - 526)

3,03

Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P 574)

9,37

12 FFB24355

13 FJS5A761

m

m

u

706,700

1.130,000

132,000

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 587)

50,61

0,000

0,00

18 FJSZ0019

u

Vàlvula antisifó de connexió de 1/2'', inclou subministrament,
col.locació, muntatge i part proporcional de peces de connexió. Tot
inclòs completament acabat. (P - 584)

7,16

0,000

0,00

19 FN11A324

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 588)

88,78

0,000

0,00

20 FN118324

u

Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 586)

37,12

0,000

0,00

21 FN3383S7

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 50 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, muntada superficialment (P - 592)

40,10

2,000

80,20

22 FN3373S7

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 40 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, muntada superficialment (P - 591)

33,80

1,000

33,80

23 FN3363S7

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 32 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, muntada superficialment (P - 590)

30,82

6,000

184,92

24 FN3343S7

u

Vàlvula d'esfera manual encolada, de 20 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, amb cos de PVC, bola de PVC i anells de
tancament de tefló, muntada superficialment (P - 589)

24,15

13,000

313,95

25 FN81A324

u

Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada (P - 596)

114,89

1,000

114,89

26 FNER1551

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga,
muntat roscat (P - 599)

68,53

6,000

411,18

27 FNER1451

u

Filtre per a instal·lació de reg d'1´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga,
muntat roscat (P - 598)

24,79

0,000

0,00

28 FNER1351

u

Filtre per a instal·lació de reg de 3/4´´ de diàmetre, de material plàstic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, sense vàlvula de purga,
muntat roscat (P - 597)

23,85

2,000

47,70

29 FN7615E2

u

Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1´´1/2 de
diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida
de 4 bar, roscada a la canonada (P - 594)

60,29

1,000

60,29

30 FJSB1211

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 578)

76,58

2,000

153,16

31 FJSB1311

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs (P - 579)

113,54

6,000

681,24

32 FJSB1411

u

Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 2´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 580)

136,10

1,000

136,10

33 FJS70003

u

Regulador de pressió de plàstic de connexió de fins a 1´´ 1/2, amb
sortida fixa de 3 bar, amb racord per presa de manòmetre, inclou
subministrament, col.locació, muntatge i part proporcional de peces de
connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 575)

15,17

8,000

121,36

34 FJSZ0007

u

Vàlvula de rentat de connexió de 1/2'' tipus 'netafim' o equivalent,
inclou subministrament, col.locació, muntatge i part proporcional de
peces de connexió. Tot inclòs completament acabat. (P - 583)

7,90

35,000

276,50

35 FJS1U001

u

Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i racor de
connexió tipus ''baioneta'' de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa,
vàlvula de tancament amb junt EPDM i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada (P - 570)

189,75

0,000

0,00

3.423,90

1.236,84

m

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos. (P - 573)

2,75

329,670

906,59

15 FJS51761

m

Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb
piquetes col·locades cada 5 m (P - 572)

2,84

1.134,631

3.222,35

16 FJSA0002

u

Caixa tipus 'HIMEL' o equivalent, per a la ubicació dels programadors.
Inclou subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat. (P - 576)

104,92

1,000

104,92

euros

20

u

3.257,89

14 FJS51762

Pàg.:

17 FN119324

146,48

9 FFB28355

11 FFB26355
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36 FDK2X002

u

Pàg.:
Arqueta de 126x80x130 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossat i lliscat per l'interior i solera de graves
de 0,50 m de gruix sobre una base de geotèxtil, inclou
subministrament, transport, i col.locació de tapa de quatre fulles de
xapa estampada en fred i reforçades, amb frontisses i pany, i
bastiment de perfil metàl·lic, acabat amb dues capes de pintura
d'imprimació antioxidant i dues capes de pintat final segons color que
designi la direcció facultativa. Element complert, segons detalls. (P 521)

545,69

1,000

21
545,69

37 FJSD0505

u

Arqueta rodona de 25 cm de diàmetre, tipus 'rd' model vb-708 o
equivalent, amb cargol per tancar. Inclou subministrament, col.locació i
muntatge amb fixació de formigó HM-20. Tot inclòs completament
acabat. (P - 582)

15,11

47,000

710,17

38 FDK2A4F3

u

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 519)

73,30

1,000

73,30

39 FDK254F3

u

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 518)

56,42

24,000

1.354,08

40 FDKZ3179

u

Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a
l´obra amb formigonera de 165 l (P - 522)

44,82

24,000

1.075,68

41 FJS22211

u

Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4´´,
amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la
canonada, i regulat (P - 571)

44,43

2,000

88,86

42 FN749324

u

Vàlvula reductora de pressió amb rosca, de diàmetre nominal 2´´, de
16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 593)

715,55

1,000

715,55

43 FN76X001

u

Ventosa automàtica (vàlvula antisifó) per a roscar de diàmetre
nominal >= 1´´1/2, de plàstic, preu alt i muntada en pericó de
canalització soterrada. (P - 595)

20,16

37,000

745,92

Banda contínua 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 - 516)

0,33

44 FDGZU010

TOTAL
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m

01.01.11

1.297,000
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ARBRAT I JARDINERIA

22

1 FR2B1101

m2

Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat,
amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 25 % (P - 613)

1,42

1.076,190

1.528,19

2 2R00X001

m

Formació de jardineria parterre, amb fonament de cèrcol de formigó
armat, muret de bolc de ciment d'11 cm de gruix, coronat amb morter
de ciment, formant pendent cap a l'interior, folrat amb xapa d'acer
''corten'' de 3 mm en diferents trams d'1,5 m i en diferents mides
d'alçada de 200 a 500 mm, amb plecs per riditzar el conjunt, adaptada
al contorn del mur, seguint el perímetre exterior, agafada sobre perfils
U d'acer, interposats i agafats, al seu torn, amb cargols, segons detall
en plànols. Inclosa oxidació en obra i posterior envernissat, amb
''obatol'' o producte equivalent (P - 53)

105,64

135,510

14.315,28

3 FR3P2212

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (P - 616)

31,03

47,541

1.475,20

4 FR3P2311

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 617)

22,41

186,634

4.182,47

5 FR2G3A81

u

Excavació de clot de plantació de dimensions 0,8x0,8x0,8 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori retroexcavador de
25 a 39 cm d'amplària de treball i escampada de les terres sobrants
mecànicament al costat del forat de plantació, en un pendent inferior al
25 % (P - 615)

7,16

35,000

250,60

6 FR2G1111

u

Excavació de clot de plantació de dimensions 0,25x0,25x0,25 m, amb
mitjans manuals i càrrega de les terres sobrants manualment sobre
camió, en un pendent inferior al 25 % (P - 614)

1,34

585,000

783,90

7 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 - 387)

11,44

97,920

1.120,20

8 FRIX004

m

Barrera antiarrels amb làmina ROOTBARRIER 325 de la casa
PROJAR, o equivalent, de 65 cm d'alçada, col·locada, excavació no
inclosa. (P - 649)

7,54

428,000

3.227,12

9 F228X002

m3

Rebliment i piconatge de clot excavat per escossell i arbre de
dimensions aproximades 1,2x1,2x0,8 m, amb terres estructurades
formades per grava de granumoletria 50-70 mm i terra vegetal, segons
detall. (P - 396)

44,57

85,000

3.788,45

10 FR434A2B

u

Subministrament de Fraxinus ornus de perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 622)

115,29

21,000

2.421,09

11 FR43H439

u

Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 16 a 18
cm, en contenidor de 70 l (P - 624)

93,06

48,000

4.466,88

12 FR42122B

u

Subministrament de Celtis australisde perímetre de 18 a 20 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 621)

143,84

2,000

287,68

13 FR469J3D

u

Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 300 a 350
cm, en contenidor de 40 a 120 l (P - 628)

127,52

6,000

765,12

14 FR451G2B

u

Subministrament de Quercus pubescens de perímetre de 18 a 20 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm
segons fórmules NTJ (P - 626)

146,32

28,000

4.096,96

15 FR44F62B

u

Subministrament de Prunus cerasifera Nigra de perímetre de 18 a 20
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima
39,9 cm segons fórmules NTJ (P - 625)

207,85

9,000

1.870,65

16 FR45BJ3B

u

Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, en
contenidor de 70 l (P - 627)

134,42

2,000

268,84

17 FR43942C

u

Subministrament de Jacaranda mimosifolia de perímetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 67,5 cm i profunditat mínima
47,25 cm segons fórmules NTJ (P - 623)

120,98

4,000

483,92

428,01

42.290,26

Pàg.:

euros
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23

18 FR4SX003

U

Subministrament Espí de Coral ( Pyracantha Coccinea), en contenidor
(P - 637)

2,33

0,000

0,00

19 FR46AK35

u

Subministrament de Juniperus pfitzeriana Pfitzeriana Aurea d'alçària
de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 a 5 l (P - 631)

18,82

11,000

207,02

20 FR46AH35

u

Subministrament de Juniperus pfitzeriana Mint Julep d'alçària de 60 a
80 cm, en contenidor de 3 a 5 l (P - 630)

18,82

15,000

282,30

21 FR46X001

u

Subministrament de bambú (P - 632)

1,35

20,000

27,00

22 FR4C3617

u

Subministrament de Cotoneaster horizontalis d'alçària de 40 a 60 cm,
en contenidor d'1,5 l (P - 633)

3,69

24,000

88,56

23 FR46A436

u

Subministrament de Juniperus communis d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 3 a 5 l (P - 629)

3,72

14,000

52,08

24 FR4EE232

u

Subministrament de Lavandula angustifolia d'alçària de 15 a 20 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 635)

1,48

220,000

325,60

25 FR4H3433

u

Subministrament de Rosmarinus officinalis d'alçària de 20 a 30 cm, en
contenidor d'1,5 l (P - 636)

1,48

114,000

168,72

26 FR4DNK3A

u

Subministrament d'Hedera hibernica d'alçària de 100 a 125 cm, en
contenidor de 2 l (P - 634)

3,39

155,000

525,45

PRESSUPOST

TOTAL

27 FR40X001

u

Subministrament de Sagina Subulata (P - 620)

1,35

12,000

16,20

kg

Subministrament de barreja de ray-grass anglès (Lolium perenne), poa
de prat (Poa pratensis), festuca (Festuca rubra) i agrostis blanca
(Agrostis estolonifera), de qualitat normal (P - 638)

2,13

100,000

213,00

29 FR632Q31

u

Plantació d'arbre de fulla caduca de 16 a 25 cm de circumferència
amb pa de terra amb malla metàl.lica i guix, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 % (P - 639)

23,14

114,000

2.637,96

30 FR64X001

u

Plantació d'arbre de fulla persistent, d'alçària de 3 a 6 m, amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 25% (P - 640)

20,89

6,000

125,34

31 FR661111

u

Plantació d'arbust d'alçària 0,1 a 0,6 m, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 % (P - 641)

3,40

501,000

1.703,40

32 FR661211

u

Plantació d'arbust d'alçària 0,6 a 1,2 m, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 % (P - 642)

4,34

84,000

364,56

33 FR72X001

m2

Hidrosembra de barreja de llavors per a plantes herbàcies, amb una
dosificació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral
d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2 (P - 645)

1,33

151,400

201,36

34 FR716011

m2

Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 25 % (P - 644)

1,99

280,000

557,20

35 FR6P1465

u

Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli 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 120x120x60 cm amb retroexcavadora, plantació
amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de
sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines de
preparació (P - 643)

301,73

16,000

4.827,68

36 FR82X001

u

Tutor per a arbres, amb 3 pals de fusta de castanyer, clavats a terra
d'1,70 m d'alçària, solidaritzats per l'extrem superior i amb sengles
aspres de goma per subjecció de l'arbre (P - 646)

30,46

124,000

3.777,04

37 FRI3X002

m2

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat
400 g/m2, amb suport de friselina de polipropilé, de la casa
BONTERRA IBÉRICA SL, o equivalent, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent <= 50%, fixada amb grapes d'acer corrugat
en forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una
densitat de 1 u/m2 i amb part proporcional de rasa perimetral de
fixació (P - 650)

2,36

1.087,050

2.565,44

38 FRI3X003

m2

Manta orgànica amb composició de 100% de fibra de jute, de densitat
400 g/m2, amb suport de friselina de polipropilé, de la casa
BONTERRA IBÉRICA SL, o equivalent, col·locada en un terreny
preparat amb un pendent < 15%, fixada amb grapes d'acer corrugat en
forma de U, de 10 mm de diàmetre i de 20-10-20 cm, amb una densitat
de 0,5 u/m2 i amb part proporcional de rasa perimetral de fixació (P -

2,11

403,770

851,95

euros

24

651)
39 FR3SE212

28 FR4U1303

Pàg.:

Capítol

m2

Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a
granel, escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals en
capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 619)
01.01.12

2,52

1.434,294

3.614,42

68.464,83
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Capítol
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PROTECCIONS

Capítol

14

MOBILIARI URBÀ

1 GB12X001

2 GB12X002

3 FB12X001

4 FB12X002

5 FB12X003

6 EB12X002

m

m

m

m

m

m

Barana d'acer 'corten', tipus A, recta o inclinada, amb muntants i
travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, ancorada amb soldadura a
perfil de base existent, de 980 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre
moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos
accessoris de muntatge. (baranes 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18,
19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34 i 35) (P - 674)

64,00

Barana d'acer, tipus A, recta o inclinada, amb muntants i travessers de
platina de 60x9 i 60x6 mm, ancorada amb soldadura a perfil de base
existent, de 980 mm d'alçària total, subministrada amb una capa
d'imprimació i acabada amb dues capes de pintura de partícules
metàl·liques. Cargols d'unió entre moduls d'acer inox. Element
complert segons detalls, inclosos accessoris de muntatge. (baranes 4,
5, 36 i 40) (P - 675)

60,85

Barana d'acer 'corten', tipus C, recta o inclinada, amb muntants i
travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals
cada 11,2 cm de D 12 mm, ancorada amb soldadura a perfil de base
existent, de 1.171 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre moduls
d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de
muntatge. (baranes 30 i 31) (P - 469)

85,68

Barana d'acer 'corten', tipus B, recta o inclinada, amb muntants i
travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals
cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb soldadura a perfil de base
existent, de 980 mm d'alçària total, inclosos accessoris de muntatge,
subministrada amb una capa d'imprimació. Cargols d'unió entre
moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos
accessoris de muntatge. (baranes 12, 17, 32, 37.1 i 37.2) (P - 470)

79,56

Barana d'acer, tipus B, recta o inclinada, amb muntants i travessers de
platina de 60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals cada 11,2 cm de
D12 mm ancorada amb soldadura a perfil de base existent, de 980
mm d'alçària total, subministrada amb una capa d'imprimació i
acabada amb dues capes de pintura metalitzada. Cargols d'unió entre
moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos
accessoris de muntatge.(baranes 1, 2, 3 i 39) (P - 471)

79,80

Barana d'acer 'corten', tipus D, recta o inclinada, amb muntants i
travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals
cada 11,2 cm de D12 mm ancorada amb tac químic a daus de formigó
o mur, segons detalls, de 1040 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre
moduls d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos
accessoris de muntatge, dau de formigó i resta d'elements de
muntatge. (barana 21) (P - 177)

87,00

211,490

28,930

17,450

106,270

36,966

32,160

13.535,36

1.760,39

994,00

13,000

12.922,00

2 FQ11X003

u

Banc de llistons de fusta tropical, de 300 cm de llargària, amb tres
llistons al seient i 3 al respatller, potes amb braç de fosa pintada, tipus
''Mota'' de DAE, ancorat (P - 601)

1.579,27

0,000

0,00

3 FQ11X004

u

Cadira de llistons de fusta tropical, de 55 cm d'amplària, amb tres
llistons al seient i 3 al respatller, potes amb braç de fosa pintada, tipus
''Mota'' de DAE, ancorat (P - 602)

390,00

18,000

7.020,00

4 FQ13X002

u

Banc cilíndric de formigó, de 115 cm de diàmetre i 40 cm d'alçària,
polit i hidrofugat, tipus ''Roc'' d'Escofet, col·locat (P - 605)

716,00

9,000

6.444,00

5 FQ13X003

u

Cadira cilíndrica de formigó, de 60 cm de diàmetre i 40 cm d'alçària,
polit i hidrofugat, tipus ''Roc'' d'Escofet, col·locat (P - 606)

276,00

12,000

3.312,00

6 FQ11X005

m

Banc de llistons de fusta d'Iroko, sense respatller, sobre peus d'acer
galvanitzat, subjectat a base de formigó amb platina sota paviment,
segons detalls de plànol, col·locat (P - 603)

288,30

31,030

8.945,95

7 FQ11X006

m

Banc de llistons de fusta d'Iroko, sobre suports horitzontals d'acer
galvanitzat, agafats a mur de formigó amb platina i cargols, segons
detall de plànol, col·locat (P - 604)

268,50

8,800

2.362,80

8 FQ42X002

u

Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de
800 mm d'alçària, i D 95 mm, amb anell d'acer inox., amb forat
longitudinal, tipus Hospitalet inox de FDB, col·locada ancorada sobre
base de formigó (P - 609)

43,87

15,000

658,05

9 FQ21X001

u

Paperera trabucable, tipus PA600M de FDB, circular de diàmetre 400
mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport amb tub de
diàmetre 40 mm, amb tractament ''ferrus'' contra l'oxidació i pintura al
forn en color grix, amb base d'ancoratge de platina i fixació mecànica
al paviment, col·locada (P - 607)

51,92

21,000

1.090,32

10 FQ31X001

u

Font exterior de cos rectangular, de 30x15 cm, de fosa de ferro, amb
aixeta de polsador de fosa de llautó, d'1'', de 120 cm d'alçària amb una
reixa de desguàs igualment de fosa dúctil i marc d'acer galvanitzat,
model ''Atlàntida'' de Santa & Cole, encastada i fixada sobre dau de
formigó, amb formació de pica de desguàs sota reixa i connectada (P 608)

1.600,00

1,000

1.600,00

11 FB1X004

m

Tanca mentàl·lica per a zona de jocs infantils, de 60 cm d'alçada sobre
rasant, formada per tubs d'acer de D42mm i gruix 2mm, corbats, amb
radi de corbatura de 30 cm, col·locats encastats en fonamentació de
formigó i cargolats a platina contínua amb espiga, volandes i femelles.
Tractament de superfícies d'acer a base de fosfatació tricatònica,
cataforesis i pintura en pols tipus POWERCRON 6200HE o equivalent.
La protecció de l'estructura d'acer davant la corrosió ha de complir la
ISO 12944:1998, categories C2, C3, C4, C5-I i C5-M. Inclosos tots els
ferratges auxiliars per l'alineació, col·locació del conjunt de ´´U´´
invertida formant tanca contínua i dau de formigó. Subministrament i
muntatge de l'element complert, segons detalls. (P - 468)

82,20

21,500

1.767,30

12 FQADX003

u

Tobogan independent de 1,8 m d'alçada, model KPL303-0911 de la
casa KOMPAN, muntat ancorat a terreny tou amb daus de formigó. (P
- 610)

3.207,38

1,000

3.207,38

13 FQADX004

u

Conjunt de gronxadors format per:
-Estructura per a gronxadors de fusta de pi i acer galvanitzat, alçada
2,5 m i llargària 5,40 m, amb 6 potes i peus d'acer de 90 cm de
llargària per ancoratge en sols tous, model SW903301-0902 de la
casa KOMPAN, muntada i ancorada al terreny amb daus de formigó
de 30x30x30 cm.
-Seient niu per a gronxador, D120cm, cadenes d'acer inoxidable,
model SW990061-00 DE KOMPAN, muntat.
Seient clàssic per a gronxador, cadenes d'acer inoxidable, model

4.488,76

1,000

4.488,76

2.797,92

91,42

183,260

16.753,63

8 GB20X001

m

Coronació de barana d'acer galvanitzat, tub horitzontal de D 12 cm i
suports cada 2 m de platina travessera de secció 120x5 mm, fixada
mecànicament a obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 676)

82,61

28,000

2.313,08

9 GB20X002

m

Topall per a vehicles, d'acer galvanitzat, tub horitzontal de d 18 cm i
suports cada 2 m de platina travessera de secció 120x5 mm, fixada
mecànicament a obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 677)

105,75

48,000

5.076,00

10 F800X001

m

Llistó de fusta de pi per a revestiment i protecció de mur de contenció,
de secció 7x7 cm, tractat a l'autoclau amb classe de risc IV, collat a
parament vertical de formigó, amb cargols d'acer inox. i tacs mecànics,
segons detall de plànol (P - 404)

4,68

174,000

814,32

01.01.13

Banc de llistons de fusta tropical, de 175 cm de llargària, amb tres
llistons al seient i 3 al respatller, potes amb braç de fosa pintada, tipus
''Mota'' de DAE, ancorat (P - 600)

2.949,89

Doble passamà de tub d'acer inox. satinat de D 50 mm, soldat amb
suports a barana o ancorat a mur, segons plànols de detall, inclosa
part proporcional de cegament dels extrems i elements de subjecció
que puguin caldrà. Col·locat (P - 178)

Capítol

u

8.454,84

m

TOTAL

1 FQ11X002

1.495,12

7 EB14X001

55.950,55

26

euros
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TOTAL

Capítol

u
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PRESSUPOST

Pàg.:

SW990011-00 de KOMPAN, muntat. (P - 611)

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Balancí de 4 places de fusta de pi i acer galvanitzat amb amortidors de
rodes neumàtiques, model KPL118-0601de la casa KOMPAN, muntat i
ancorat a terreny tou amb dau de formigó de 30x30x30 cm. (P - 612)

Títol

01

RENOVACIÓ URBANA

Capítol

15

SENYALITZACIÓ

01.01.14

1.203,16

1,000

1.203,16

28

55.021,72
1 FBA1G110

m

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P 472)

0,91

341,600

310,86

2 FBA22511

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 30 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 474)

2,19

42,000

91,98

3 FBA22411

m

Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 40 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual (P - 473)

2,81

508,000

1.427,48

4 FBA3X001

u

Pintat sobre paviment de senyals indicadores, lletres, etc. amb pintura
reflectora, microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
(P - 475)

13,10

7,000

91,70

5 FBB11111

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70
cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 476)

71,19

11,000

783,09

6 FBB11241

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm
de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 477)

38,49

20,000

769,80

7 FBB12351

u

Placa amb pintura no reflectora, octogonal de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 478)

62,92

1,000

62,92

8 FBB21201

u

Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 479)

79,22

1,000

79,22

9 FBB32420

u

Placa complementària amb pintura no reflectora de 30x15 cm, fixada
al senyal (P - 481)

43,12

2,000

86,24

10 FBBZ2320

m

Suport quadrat de tub d'acer galvanitzat de 50x50x2 mm, col·locat a
terra formigonat (P - 482)

20,73

26,000

538,98

11 FBB2X001

u

Subministrament i muntatge d'element de senyalització tipus Atril
Corten Alto, de la casa Happy Ludic (ref. SE006), segons detalls de
plànol. (P - 480)

175,73

1,000

175,73

TOTAL

Capítol

01.01.15

4.418,00
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Títol

02

EQUIPAMENT

Títol

02

EQUIPAMENT

Capítol

16

MOVIMENT DE TERRES

Capítol

17

FONAMENTACIÓ

1 E2212222

m3

Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió (P - 55)

3,10

2.276,482

7.057,09

2 E2221422

m3

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (P 56)

7,36

230,737

1.698,22

3 E2251772

m3

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (P - 57)

5,16

576,393

2.974,19

TOTAL

Capítol

01.02.16

30

1 E3GZJX01

m

Doble muret guia de 25 cm de gruix i 50 cm d'alçària, amb formigó
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, encofrat amb tauler de fusta de pi i armat amb acer B400S (P 68)

91,61

33,000

3.023,13

2 E3GZ1X01

u

Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació
(P - 66)

3.000,00

1,000

3.000,00

3 E3G5X001

m2

Perforació de pantalla en terreny compacte, de 45 cm de gruix i
formigonament amb formigó HA-30/F/20/IIa, de consistència fluïda i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i
armadura per a pantalles AP 500S d'acer amb barres corrugades B
500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2, amb una quantia de 35 kg/m2 (P
- 65)

110,05

229,740

25.282,89

4 E3GZ1X02

u

Transport i emplaçament de l'equip d'ancoratges,
desplaçaments de personal i preparació del material (P - 67)

inclosos

2.100,00

1,000

2.100,00

5 E4521FJ4

m3

Formigó per a mur, HA-30/F/20/IIa, de consistència fluida i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 85)

109,74

14,769

1.620,75

6 E4D2FA03

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics
modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó no vist (P - 92)

17,56

32,820

576,32

7 14A1X001

u

Conjunt d'ancoratge per a mur pantalla amb perforació, capçal, 2
cables de 15 m, aprox. tessats a 26 t, amb placa exterior d'acer o de
fosa (P - 9)

603,00

12,000

7.236,00

8 E4B23000

kg

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 87)

1,40

892,375

1.249,33

9 E3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 70)

11,63

239,719

2.787,93

10 E3152QM1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I i un 30% de
matacà de pedra granítica, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (P - 59)

62,32

85,027

5.298,88

11 E31522H1

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 des
de camió (P - 58)

86,77

121,737

10.563,12

12 E31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 60)

1,21

5.954,512

7.204,96

13 E4415325

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 75)

1,83

220,700

403,88

14 E31D1100

m2

Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous de fonaments (P 61)

18,89

43,700

825,49

15 E38515G1

m3

Formigó per a traves i pilarets, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica
i grandària màxima del granulat 20, abocat des de camió (P - 62)

84,58

0,000

0,00

16 E38B3000

kg

Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 63)

1,24

232,270

288,01

17 E38D1100

m2

Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets (P - 64)

20,40

40,000

816,00

11.729,50

TOTAL

Capítol

01.02.17

72.276,69
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1 E4415115

kg

31
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32

d'alçària <= 3 m (P - 90)

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 71)

1,69

4.352,450

15 E4D21A23

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó de tauler
fenòlic o similar, segons especejament indicat per la DF, per a murs de
base rectilínia, encofrats a dues cares, per a deixar el formigó vist (P 91)

26,03

335,983

8.745,64

16 E4D2X001

u

Muntatge i desmuntatge en l'interior d'una cara d'encofrat, de motlla
per a lletra de dimensions 20x30 cm, de porex, fusta o qualsevol altre
material, per a deixar un text refós en el formigó vist (P - 93)

2,70

15,000

40,50

17 E8B2U001

m2

Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació,
monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa,
aplicada a dues mans (P - 142)

19,12

335,983

6.423,99

18 E4DCBD02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a
deixar el formigó vist, inclosa part proporcional de mata vius i
tractament del junt dels plafons (P - 97)

68,55

56,008

3.839,35

19 E4DE1270

m2

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat
fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada
màxima de 7 m, per a una superfície sensiblement horitzontal, inclosa
part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons (P - 99)

136,37

7,670

1.045,96

20 E4DE1280

m2

Encofrat sobre bastida per a sostres i lloses amb tauler contraxapat
fenòlic, muntat sobre entramat de perfils metàl·lics a una alçada
màxima de 8 m, per a una superfície sensiblement horitzontal, inclosa
part proporcional de mata vius i tractament del junt dels plafons (P 100)

148,84

28,962

4.310,70

21 E4DC2D02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el
formigó vist, inclosa part proporcional de mata vius i tractament del
junt dels plafons (P - 95)

52,10

31,746

1.653,97

22 E4DD1D12

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a membranes, amb tauler
de fusta de pi, per a deixar el formigó vist, inclosa part proporcional de
mata vius i tractament del junt dels plafons (P - 98)

39,64

68,378

2.710,50

23 E4D8U100

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cèrcols
de directriu recta, inclosa part proporcional de mata vius i tractament
del junt dels plafons (P - 94)

51,12

14,439

738,12

24 145CCX01

m2

Llosa de formigó armat, inclinada, de 18 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m,
amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1,1 m2/m2, formigó
HA-30/B/20/I, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 17 kg/m2 (P - 3)

91,48

28,920

2.645,60

7.355,64

2 E441L165

kg

Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a pilars formats per peça
simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i
rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 76)

1,79

1.087,637

1.946,87

3 E4425015

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 77)

1,69

721,220

1.218,86

4 E4425025

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 78)

1,76

87,000

153,12

5 14511337

m3

Pilar i pantalles de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb
una quantia de 13,3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb cubilot i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
120 kg/m3 (P - 1)

442,91

25,670

11.369,50

6 E4521FH4

m3

Formigó per a mur, HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 84)

107,71

201,386

21.691,29

7 145CX001

m2

Solera de formigó armat, de 15 cm de gruix,, formigó HA-25/B/20/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 4 kg/m2 (P - 4)

20,04

578,540

11.593,94

8 E7J15205

m

Formació de junt amb banda de polietilè expandit, de 5 mm de gruix i
20 cm d'amplària (P - 124)

0,53

383,230

203,11

9 E7J5129A

m

Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm
de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb
pistola manual, prèvia imprimació específica (P - 125)

6,41

165,310

1.059,64

10 145CX002

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 i 30 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a revestir, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,15 m2/m2, formigó
HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,28
m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb
malles electrosoldades, amb una quantia aprox, de 28 kg/m2. Inclosa
part proporcional de biga despenjada, de canvis de nivell i de formació
de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar vist.
Superfície amidada amb projecció horitzontal (P - 5)

103,21

457,330

47.201,03

TOTAL

11 145CX003

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 27 i 30 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a revestir, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,18 m2/m2, formigó
HA-30/B/20/I, abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,26
m3/m2 i armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb
malles electrosoldades, amb una quantia aprox, de 24 kg/m2. Inclosa
part proporcional de biga despenjada, de canvis de nivell i de formació
de ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar vist (P - 6)

96,71

298,960

28.912,42

12 145CX004

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a revestir, a una alçària <= 5 m, amb tauler
de fusta de pi, amb una quantia de 0.82 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I,
abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,26 m3/m2 i
armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb malles
electrosoldades, amb una quantia aprox, de 19 kg/m2. Inclosa part
proporcional de biga despenjada, de canvis de nivell i de formació de
ràfecs. No inclosa la part proporcional d'encofrat per anar vist (P - 7)

76,23

256,510

19.553,76

13 E4B23000

kg

Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 87)

1,40

20.605,146

28.847,20

14 E4D21A03

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,

17,91

1.517,189

27.172,85
euros
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COBERTA

1 1A123X01

m2

Coberta plana invertida no transitable amb:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular (pendent 2%).
- Membrana impermeabilitzant monocapa, no adherida, constituïda
per làmina de betum polimèric, modificat amb plastòmers APP de 4
Kg/m2, amb armadura de polietilè biorientat, tipus Morterplás
Polimèrica PE 4,8 Kg de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i
banda d'acabament, superior. Tindran un
desenvolupament mínim
de 30 cm (15 cm sobre el nivell d'acabat) i, la banda superior, serà
autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás Polimèrica Fv 4
Kg Mineral de Texsa, o similar. Es rematarà amb perfil específic
segons detall.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm,
densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de
TEXSA o similar.
- Capa de 5 cm de gruix de grava de palet de riera.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions
complementàries, si és el cas, dels productes aplicats

33

PRESSUPOST

3 15113X02

m2

m2

34

Texxam 700 de Texsa o similar.
- Xapa de repartiment i formació de pendents de formigó armat amb
malla electrosoldada 20x20 cm D8mm, de 15 a 20 cm de gruix.
- Paviment que no s'inclou en aquesta partida
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions
complementàries, si és el cas, dels productes aplicats
(P - 11)
40,25

202,820

8.163,51

Coberta plana invertida transitable amb:
- Formació de pendents amb formigó cel·lular de densitat 500 Kg/m3,
amb un gruix mitjà de 30 cm, acabat amb capa de morter armat amb
mallatex de 3 cm de gruix.
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base de dues làmines
de betum polimèric modificat amb plastòmers APP de 3 Kg/m2 i
4Kg/m2 cada una, amb armadura de feltre de polièster, adherides
entre sí, tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i Morterplas
Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i
banda d'acabament, superior. Tindran un desenvolupament adequat a
cada cas segons detalls, que serà com a mínim de 30 cm i, la banda
superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás
Polimérica FV 4 Kg Mineral de Texsa, o similar.
L'entrega amb la barana metàl·lica es realitza segons detalls, amb
màstic Texsadh P.1, làmina Morterplás
Polimèrica SBS FV 2,4 GR-2 i segellat del junt amb Texsaflex P, de
Texsa o similar.
- Capa separadora difusora de vapor de feltre de polipropilè i polietilè
termosoldat tipus Texxam 1500 de Texsa o similar.
- Paviment de formigó, que no s'inclou en aquesta partida
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions
complementàries, si és el cas, dels productes aplicats (P - 10)

52,37

112,270

5.879,58

Coberta plana invertida transitable amb:
- Imprimació a base d'emulsió asfàltica amb un consum de 0,3 Kg/m2
tipus Emufa I, de Texsa, o similar.
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base de dues làmines
de betum polimèric modificat amb plastòmers APP de 3 Kg/m2 i
4Kg/m2 cada una, amb armadura de feltre de polièster, adherides
entre sí, tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg (inferior) i Morterplas
Polimèrica FP 4 Kg (superior), de Texsa.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i
banda d'acabament, superior. Tindran un desenvolupament adequat a
cada cas segons detalls, que serà com a mínim de 30 cm i, la banda
superior, serà autoprotegida, amb acabat mineral, tipus Morterplás
Polimérica FV 4 Kg Mineral de Texsa, o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm,
densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a la compressió 3 Kg/cm2, tipus
Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora difusora de vapor de feltre de polipropilè tipus

64,03

4 15133X01

m2

Coberta plana invertida transitable enjardinada, amb:
- Capa impermeabilitzant adherida al suport, a base d'una làmina de
betum polimèric modificat amb plastòmers APP de 3 Kg/m2 cada una,
amb armadura de fibra de vidre, tipus Morterplas Polimèrica FV 3 Kg,
de Texsa, o similar.
El remat perimetral es resol mitjançant banda de reforç inferior, i
banda d'acabament, superior. Tindran un desenvolupament adequat a
cada cas segons detalls, que serà com a mínim de 30 cm . La banda
superior, serà autoprotegida tipus Morterplas FP 4Kg Garden.
Els ancoratges de les baranes s'impermeabilitzen amb màstic
Texsadh P-1 de Texsa, o similar, segons detalls.
- Capa impermeabilitzant adherida a la inferior, a base d'una làmines
de betum polimèric modificat amb plastòmers APP de 4 Kg/m2 amb
additius antiarrels, autoprotecció mineral i armadura de feltre de
polièster de 180 gr/m2, tipus Morterplas FP 4Kg Garden, de Texsa, o
similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de Texsa
o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm,
densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a la
compressió 3 Kg/cm2, tipus Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa drenant formada per estructura tridimensional de poliestirè
amb revestiment filtrant de polipropilè per una cara, tipus Drentex capa
200 de Texsa o similar.
- Substrat de terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel, de 35 cm de gruix.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions
complementàries, si és el cas, dels productes aplicats
(P - 13)

75,10

193,380

14.522,84

5 E5ZH4DK4

u

Bonera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl·lica,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 103)

33,80

3,000

101,40

6 E5ZEX001

m2

Revestiment de cara superior de ràfec de formigó amb xapa d'alumini
anoditzat, de 2 mm de gruix, amb plecs i mode de subjecció que
s'indica als plànols (P - 102)

52,51

21,120

1.109,01

7 15123X02

m2

Coberta plana invertida no transitable, amb:
- Membrana impermeabilitzant monocapa, no adherida, constituïda
per làmina de betum polimèric, modificat amb plastòmers APP de 4
Kg/m2, amb armadura de polietilè biorientat, tipus Morterplás
Polimèrica PE 4,8 Kg de Texsa, o similar.
- Aïllament tèrmic amb plaques rígides de poliestirè extruït de 50 mm,
densitat 32-35 Kg/m3 i resistència a la compressió 3 Kg/cm2, tipus
Roofmate SL de Texsa o similar.
- Capa separadora de feltre de polipropilè tipus Texxam 700 de
TEXSA o similar.
- Xapa plegada d'alumini anoditzat en color plata, de 2 mm de gruix,
amb un retorn de 20 cm pels laterals de la caixa.
Inclou part proporcional de remats perimetrals i especificacions
complementàries, si és el cas, dels productes aplicats (P - 12)

50,26

3,700

185,96

8 E787X001

m2

Impermeabilització de la cara superior de la llosa amb emulsió tipus
Mopren de Texsa o similar, de color gris (P - 117)

3,75

58,180

218,18

(P - 16)
2 15113X01

Pàg.:

115,010

7.364,09

TOTAL

euros

Capítol
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TANCAMENTS I DIVISÒRIES FIXES

1 E612BZ1Z

PRESSUPOST
11 E6523X01

Paret divisòria recolzada de gruix 29 cm, de maó calat, HD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a
revestir, col·locat amb morter 1:8, amb ciment CEM III i additiu inclusor
aire/plastificant (P - 105)

66,96

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 1:8, amb ciment CEM III i additiu inclusor
aire/plastificant (P - 104)

33,47

85,703

2.868,48

3 E83LS5R8DIMC m2

50% del cost de: Revestiment per a formació de façana ventilada amb
panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/EDF tipus ignífug i
d'aplicació severa, de 6 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a
ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0,
cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color
estàndard, col·locat amb fixació oculta sobre perfileria d'alumini,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. Article:
ref. UNIS8FR de la sèrie PLAQUES DE RESINES de TRESPA (P 128)

60,05

72,340

4.344,02

4 E6524X01

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 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una cara,
fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca, amb
paper Kraft, de resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W (P - 110)

27,04

269,767

7.294,50

5 E6524X02

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 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una sola
cara, fixada mecànicament (P - 111)

23,38

333,074

7.787,27

6 E6524HAB

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W (P - 109)

34,10

127,999

4.364,77

7 E652PX01

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 1 placa a una sola cara, una estàndard (A) de 15
mm, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W (P - 113)

33,12

94,340

3.124,54

8 E6523BAB

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 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W (P - 106)

49,13

196,047

9.631,79

9 E6523BDB

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament d'una placa
de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W (P - 107)

57,77

134,100

7.746,96

10 E6524X03

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 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en una sola
cara, fixada mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2K/W (P - 112)

31,20

53,584

1.671,82

2 E612BR1Z

m2

35

7,127

m2

Pàg.:
Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 205 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de
70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara i una
placa més enmig dels dos perfils metàl·lics, de 12,5 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de 2 plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,622 m2K/W (P - 108)

65,29

40,320

36

2.632,49

477,22
TOTAL

euros
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IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
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REVESTIMENTS

1 E7B21H0L

m2

Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no
adherida (P - 118)

1,37

580,720

795,59

2 E9232B91

m2

Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 144)

9,20

580,720

5.342,62

3 E7BC37F0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat
térmicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 119)

3,59

580,720

2.084,78

4 E3GZS020

m2

Sanejament de la superfície interior de pantalla amb fresadora i
càrrega de runa sobre camió o contenidor (P - 69)

4,24

103,820

440,20

5 1700X001

m2

Impermeabilització de mur perimetral de formigó armat, prèvia neteja
del parament amb aigua a pressió, amb aplicació de dues capes de
morter impermeabilitzant VANDEX SUPER, amb una dotació de 0,75
kg/m2 cada una. Inclosa impermeabilització de racons i junts
mitjançant la formació de regata de 2,5x2,5 cm, aplicació de
preparació de morter impermeabilitzant VANDEX SUPER, reblert de
morter de reparació VANDEX UNI MORTAR 1 i capa d'acabat de
morter de VANDEX SUPER, inclosa part proporcional de retirada de
plaques d'ancoratge i segellat amb morter impermeabilitzant i reblert
amb morter de reparació (P - 14)

9,26

103,820

961,37

Impermeabilització exterior de mur flexo resistent, amb:
- Làmina protectora i drenant composada per estructura tridimensional
de polietilè d'alta densitat (HDPE) i geotèxtil
per una cara, tipus Drentex Protect Plus, de Texsa. Es col·locarà
perfil especial de remat superior de la làmina.
- Làmina impermeabilitzant autoadhesiva recoberta de malla de
polipropilè, tipus Texself 1,5 de TEXSA, o
similar.
- Imprimació asfàltica tipus Emufal I, amb un consum de 0,3 Kg/m2,
de Texsa, o similar
(P - 15)

12,87

6 1795X001

m2

418,097

m2

Aïllament amb plaques rígides de llana de vidre de 30 mm de gruix
amb revestiment de paper Kraft (P - 121)

19,08

44,700

852,88

8 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 - 123)

43,28

64,865

2.807,36

TOTAL

Capítol

01.02.21

1 E81121D2

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra,
remolinat (P - 126)

17,37

112,509

1.954,28

2 E8251335

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 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 127)

22,25

78,299

1.742,15

3 E8445200

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de
barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió, per
una alçària de sostre de 4 m com a màxim (P - 129)

24,29

441,060

10.713,35

4 E844X001

m2

Cel ras flotant de placa de gui laminat, per aïllament acústic, amb
doble estructura de perfils U de xapa d'acer galvanitzat, de 60 mm, a
dos nivells, el primer modulat cada 600 mm, suspés del sostre
mitjançant barra roscada de 6 mm de diàmetre i el segon, modulat a
300 mm, subjectat al primer mitjançant fixacions mecàniques, una
placa de guix laminat, tipus ''FON R8/18 BC'' de Pladur, de 13 mm de
gruix, amb capa de llana de roca, de 75 mm de gruix. Completament
acabat (P - 132)

60,28

338,230

20.388,50

5 E8448400

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de
60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat vist i suspensió
autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m
com a màxim (P - 130)

32,17

18,390

591,61

6 E8448444

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, de
60x60 cm i 12,5 mm de gruix , amb entramat ocult i suspensió
autonivelladora de barra roscada, per una alçària de sostre de 4 m
com a màxim (P - 131)

43,19

30,110

1.300,45

7 E865X003

m2

Revestiment de barana d'escala amb emplafonat de DM de 10 mm de
gruix, i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2, d0, per pintar, amb unió encadellada i junta
vista, fixades mecànicament, segons detalls. (P - 134)

16,71

60,770

1.015,47

8 E865X002

m2

Revestiment de parament vertical amb emplafonat de DM de 10 mm
de gruix, i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2, d0, fixat sobre rastrells horitzontals de fusta
de 20x20 mm, per pintar, amb unió encadellada i junta vista, fixades
mecànicament, segons detalls. (P - 133)

17,57

103,410

1.816,91

9 E8ABX001

m2

Envernissat de passamà de fusta massissa de 24 cm aprox. de
desenvolupament de cara de secció a tractar, amb una capa de
preparació i dues d'acabat (P - 141)

4,24

4,122

17,48

10 E8981BA0

m2

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat (P - 136)

8,21

244,630

2.008,41

11 E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 137)

4,69

516,117

2.420,59

12 E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 138)

5,40

827,790

4.470,07

13 E89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 139)

18,91

157,200

2.972,65

14 E89A3BB0

m2

Pintat de portes vidrieres de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 140)

21,06

59,485

1.252,75

15 E8B41110

m2

Pintat antigraffitti de parament vertical, amb una capa de producte
decapant, esbandida amb aigua, una capa d'imprimació antigraffitti
adherent i dues capes de vernís protector antigraffitti (P - 143)

15,25

157,280

2.398,52

5.380,91

7 E7C6AX01

38

18.665,71

euros
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PAVIMENTS

40

55.758,18

1 E7CE1X01

m2

Lamina flexible de polietilè reticulat de cel·la tancada, tipus
''Impactodan 5'' de Danosa, amb xapa de morter armada, de 5 cm de
gruix, prèvia a paviment (P - 122)

16,43

339,020

5.570,10

2 E9C1443B

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, per a ús interior intens (P - 145)

27,07

791,810

21.434,30

3 E9ZX002

m2

Rebaixat i tractament antirelliscant per a Rd > 35 segons UNE-ENV
12633:2003 (classe 2) amb polit amb gra de 100 i abrillantat amb sals
de paviment de terratzo . (P - 153)

9,83

60,180

591,57

4 E9Z2X001

m2

Rebaixat i tractament antirelliscant per a Rd > 15 segons UNE-ENV
12633:2003 (classe 1) amb polit amb gra de 200 i abrillantat amb sals i
cristalitzat de paviment de terratzo . (P - 154)

9,72

727,630

7.072,56

5 E9C21424

m2

Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, per a ús interior (P - 146)

28,46

6,920

196,94

6 E9V2AA2N

m

Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire,
amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 152)

56,41

72,370

4.082,39

7 E9U21X01

m

Sòcol de terratzo llis de microgrà, preu mitjà, de 5 cm d'alçària,
col·locat amb pasta adhesiva o ciment cola (P - 151)

6,54

327,950

2.144,79

8 E9JEK100

m2

Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm
d'amplària i 22 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al
paviment (P - 150)

209,42

0,000

0,00

9 E9DAU010

m2

Paviment interior antilliscant (relliscositat classe 2) de rajola de gres
extruït sense esmaltar de forma rectangular, preu alt, de 25 peces/m2,
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 147)

37,32

0,000

0,00

10 E9GZX001

m2

Remolinat mecànic d'acabat a solera de formigó de la sala de
climatització (P - 149)

0,26

29,500

7,67

TOTAL
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TANCAMENTS LLEUGERS

Subcapítol

01

TANCAMENTS EXTERIORS

1 E6MEX001

m2

41

Mur cortina amb perfils de 140, 100 i 50 mm de fondària per 52 mm
amplària, d'alumini anoditzat, amb trencament de pont tèrmic i acabat
exterior amb tapetes rectes clipades, sistema ''Mx parrilla tradicional''
de Technal, inclosa part proporcional de remats perimetrals de xapa
d'alumini de 2 mm i aïllament, segons especificacions de plànols.
Muntat (P - 115)

220,90

309,660

Fulla practicable de finestra oscil·lant muntada sobre mur cortina,
d'alumini anoditzat, perfileria tipus ''Epure'' de Technal, de dimensions
1600, 1670 i 1840 mm d'amplària per 870 mm d'alçària, amb frontisses
i manetes a joc i pany. Muntada (P - 364)

106,88

12,000

1.282,56

3 EAFAX001

u

Porta d'un full batent d'alumini anoditzat, de dimensions 900x2800 mm
de llum d'obra, perfilaria tipus PG de Technal, amb barra antipànic,
muntada sobre mur cortina. (P - 161)

512,10

1,000

512,10

4 EAFAX002

u

Porta de 2 fulls batents d'alumini anoditzat, de dimensions 1740x2070
mm de llum d'obra, perfilaria tipus PG de Technal, sistema de
tancament amb pany, agafadors interiors i exteriors tipus 2504/600
d'Ocariz, als 2 fulls, muntada sobre mur cortina. (P - 162)

903,69

1,000

903,69

Panell ''sanwich'' format per planxa exterior d'alumini anoditzat de 2
mm de gruix, aïllament rígid de 2 cm de gruix i tauler interior
(P - 116)

35,60

18,360

m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de
seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 3+3 mm de gruix i
cambra d'aire de 16 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini (P - 185)

53,80

121,000

6.509,80

7 EC1GG101

m2

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de
3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 14 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat (P
- 188)

76,96

34,800

2.678,21

8 EC1FA641

m2

Vidre aïllant d'una lluna incolora de 4 mm de gruix i un vidre laminar de
seguretat incolor amb 1 butiral transparent, de 4+4 mm de gruix i
cambra d'aire de 14 mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini (P - 186)

54,95

33,270

1.828,19

9 EC1GG601

m2

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de
3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 12 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, col·locat (P
- 189)

77,88

31,280

2.436,09

10 EC1GFB01

m2

Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de
3+3 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 10 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, col·locat (P
- 187)

83,63

33,900

2.835,06

11 EC151C01

m2

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 184)

60,82

19,700

1.198,15

12 EAM2X002

u

Porta d'obertura automàtica amb un full fix i un full corredís, de
dimensions 3330x2800 mm. amb barra de guia i mecanisme de 7 cm
d'alçària, tipus ''Slimdrive'' de GEZE, força limitada a 150 N, control per
microprocessador inteligent, bateria d'emergència, programador amb
display i teclat tàctil, perfilaria perimetral estanca, bloqueig
electromagnètic i detectors de moviment. Muntada i connectada a la
xarxa elèctrica (P - 170)

3.562,20

1,000

3.562,20

Porta d'obertura automàtica, telescòpica, amb un full fix i 2 fulls
corredissos, de dimensions 2735x2070 mm, amb barra de guia i
mecanisme de 7 cm d'alçària, tipus ''Slimdrive'' de GEZE, força
limitada a 150 N, control per microprocessador inteligent, bateria
d'emergència, programador amb display i teclat tàctil, perfilaria
perimetral estanca, bloqueig electromagnètic i detectors de moviment.

4.321,00

u

u

Porta de 2 fulls batents d'acer, galvanitzada, de llum d'obra 157x220
cm, amb bastidor de perfil L, de 40x40x1,5 mm, d'acer, persiana de
xapa d'acer de doble plec en tota la cara exterior, recobrint el
bastiment, amb pany, col·locada. (Element S08) (P - 160)

331,98

1,000

331,98

15 EAB0X004

u

Finestra fixa d'acer, galvanitzada, de 170 d'alçària mitja per 302 cm
d'amplària, amb bastidor de perfil L d'acer de 40x40x1,5 mm, amb tres
muntants intermedis, persiana de xapa d'acer de doble plec en tota la
cara exterior, recobrint el bastiment, agafada a l'obra amb fixacions
mcàniques (P - 159)

486,36

1,000

486,36

16 E441511D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 72)

1,61

958,800

1.543,67

17 E441512D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 73)

1,70

146,424

248,92

18 E441531D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 74)

1,70

168,722

286,83

19 E442502C

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb cargols (P - 79)

1,66

26,640

44,22

20 EAV0X002

m

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 500x60 mm,
formada per una estructura interior de tub d'cer inox. sense polir, de
40x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de tauler fenòlic de 6
mm de gruix, acaba de color, acabada de color, segons especificació
de la memòria. Element complert i col·locat a l'obra, segons detalls. (P
- 173)

68,76

357,360

24.572,07

21 EAV0X003

m

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 650x80 mm,
formada per una estructura interior de tub d'cer inox. sense polir, de
60x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de tauler fenòlic de 6
mm de gruix, acabada de color, segons especificació de la memòria.
Element complert i col·locat a l'obra, segons detalls. (P - 174)

96,63

48,400

4.676,89

22 EAV0X004

m

50% del cost de: Element d'ancoratge, d'acer inox., per a lames de
protecció solar, format per peces i formes distintes, segons el cas i
segons detall de plànols, col·locat i muntat (P - 175)

14,40

269,000

3.873,60

23 EA00X001

u

Porta d'un full batent, tipus Fe.03, per un buit d'obra de 900x2120 mm,
d'estructura galvanitzada de perfils d'acer, tipus ''Perfrisa, Sèrie C'', de
40x50 mm, i emplafonat amb tauler fenòlic de 6 mm de gruix per
ambdues cares, amb ferratges, segons especificacions de plànol
corresponent de la Sèrie E.8.2 (P - 155)

622,80

1,000

622,80

24 EA00X002

u

Porta de dos fulls batents, tipus Fe.02, per un buit d'obra de
1760x3730 mm, d'estructura galvanitzada de perfils d'acer, tipus
''Perfrisa, Sèrie C'', de 40x50 mm, i emplafonat amb tauler fenòlic de 6
mm de gruix per ambdues cares, amb plafó superior fins a sostre en la
cara interior de la porta, amb ferratges i barra antipànic, segons
especificacions de plànol corresponent de la Sèrie E.8.2 (P - 156)

993,60

1,000

993,60

25 EA00X003

u

Porta d'armari de dos fulls batents, tipus Fe.01,per a un buit d'obra de
1080x2640 mm, amb bastiment i marc de perfil d'acer galvanitzat, de
40x20 mm, emplafonada amb tauler fenòlic de 6 mm de gruix, segons
especificacions de plànol corresponent de la Sèrie E.8.2 (P - 157)

798,30

2,000

1.596,60

653,62

6 EC1FA141

13 EAM2X003

42

14 EABGX002

68.403,89

u

m2

Pàg.:
Muntada i connectada a la xarxa elèctrica (P - 171)

2 EXF4X007

5 E6MZX001

PRESSUPOST

TOTAL
1,000

4.321,00

euros

Subcapítol

01.02.24.01

136.402,10
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Títol

02

EQUIPAMENT

Capítol

24

TANCAMENTS LLEUGERS

Subcapítol

02

TANCAMENTS INTERIORS

1 EAM1X001

2 EAM1X002

3 EAM1X003

4 EAM1X004

5 EAM1X005

6 1A23X041

7 1A23X042

8 1A23X043

u

u

u

u

u

u

u

u

Porta i vidriera, tipus S.01, amb full batent i tarja fixa, per a un buit
d'obra de 510x278,4 - 290 cm, amb marc i agafador d'acer inox.,
segons especificacions dels plànols sèrie E 10 (P - 163)

5.089,80

Tancament fix de vidre, tipus S.02, per a un buit d'obra, de 100x290
cm, amb vidre laminar de 4+4 allotjat a U d'acer inox. encastada,
segons especificacions dels plànols sèrie E 10 (P - 164)

353,51

Porta i vidriera, tipus S.03, amb full batent i 2 targes fixes, per a un
buit d'obra de 324x290 cm, amb marc i ferratges d'acer inox., segons
especificacions dels plànols sèrie E 10 (P - 165)

4.326,00

Porta de vidre, tipus S.04, per a un buit d'obra de 216x100 cm, de
vidre trampat, pivotant, de 8 mm de gruix i ferratges d'acer inox.,
segons especificacions dels plànols sèrie E 10 (P - 166)

961,00

Tancament fix de vidre, tipus S.05, per a un buit d'obra, de 77,5x280
cm, amb vidre laminar de 4+4 allotjat a U d'acer inox. encastada,
segons especificacions dels plànols sèrie E 10 (P - 167)

264,52

Fusteria, tipus F.01, per a un buit d'obra de 202x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges, amb tarja de vidres fixes, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 17)

364,00

Fusteria, tipus F.02, per a un buit d'obra de 340x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges, amb tarja de vidres fixes, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 18)

517,50

Fusteria, tipus F.03, per a un buit d'obra de 151x215 cm, per pintar,
amb marc, dos fulls batents desiguals i ferratges, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 19)

333,90

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

3,000

1,000

1,000

43

PRESSUPOST
u

Fusteria, tipus F.14, per a un buit d'obra de 133,8x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges i una tarja fixa, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 30)

330,30

1,000

330,30

20 1A23X055

u

Fusteria, tipus F.15, per a un buit d'obra de 169,9x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges i una tarja fixa, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 31)

350,10

1,000

350,10

21 1A23X056

u

Fusteria, tipus F.16, per a un buit d'obra de 157x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges i una tarja fixa, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 32)

340,20

1,000

340,20

22 1A23X057

u

Fusteria, tipus F.17, per a un buit d'obra de 100,3x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 33)

247,50

1,000

247,50

23 1A23X058

u

Fusteria, tipus F.18, per a un buit d'obra de 110x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 34)

281,70

1,000

281,70

24 1A23X059

u

Fusteria, tipus F.24, per a un buit d'obra de 157x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 35)

235,80

1,000

235,80

25 1A23X060

u

Fusteria, tipus F.25, per a un buit d'obra de 100x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent de vaivé i ferratges, segons especificacions
dels plànols sèrie E 9 (P - 36)

275,40

1,000

275,40

26 1A23X061

u

Fusteria, tipus F.22, per a un buit d'obra de 262x216 cm, per pintar,
fent cantonada, amb marc, un full batent, un full fix i dos fulls batents i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 37)

686,70

1,000

686,70

27 1A23X062

u

Fusteria, tipus F.23, per a un buit d'obra de 254x216 cm, per pintar,
fent cantonada, amb marc, un full batent, un full fix i dos fulls batents i
ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 38)

682,20

1,000

682,20

28 1A23X063

u

Fusteria, tipus F.26, per a un buit d'obra de 328x243 cm, per pintar,
amb un full corredís, guia i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 39)

1.672,20

1,000

1.672,20

29 1A23X067

u

Fusteria, tipus F.27, per a un buit d'obra de 216 cm d'alçada i
amplada, entre 59 i 80 cm, de DM hidròfug per pintar, amb marc, un
full batent i ferratges, segons especificacions dels plànols sèrie E 9 (P
- 43)

216,90

5,000

1.084,50

30 1A23X064

u

Conjunt de 4 armaris, tipus F.19 per a un buit d'obra, de 365x216 cm,
amb frontals i lateral vistos per pintar, divisories interiors i fonts de
tauler xapat de melamina, amb ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 40)

1.443,60

1,000

1.443,60

31 1A23X065

u

Conjunt de 4 armaris, tipus F.20, per a un buit d'obra, de 390,3x216
cm, amb frontals i lateral vistos per pintar, divisories interiors i fonts de
tauler xapat de melamina, amb ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 41)

1.474,20

1,000

1.474,20

32 1A23X066

u

Conjunt de 3 armaris, tipus F.21, per a un buit d'obra, de 261,8x216
cm, amb frontals i lateral vistos per pintar, divisories interiors i fonts de
tauler xapat de melamina, amb ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 42)

1.082,70

1,000

1.082,70

33 E66A3005

m2

Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs
perfil ''U'' d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables,
frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable (P - 114)

217,73

16,800

3.657,86

353,51

4.326,00

961,00

264,52

1.092,00

517,50

333,90

u

Fusteria, tipus F.04, per a un buit d'obra de 151x215 cm, per pintar,
amb marc, dos fulls batents desiguals i ferratges, segons
especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 20)

325,80

1,000

325,80

10 1A23X045

u

Fusteria, tipus F.05, per a un buit d'obra de 170x215 cm, per pintar,
amb marc, dos fulls batents i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 21)

279,00

1,000

279,00

11 1A23X046

u

Fusteria, tipus F.06, per a un buit d'obra de 90x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 22)

226,80

1,000

226,80

12 1A23X047

u

Fusteria, tipus F.07, per a un buit d'obra de 160x215 cm, per pintar,
amb marc, un full corredís, guia d'obertura automàtica i farratges,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 23)

352,80

2,000

705,60

13 1A23X048

u

Fusteria, tipus F.08, per a un buit d'obra de 90,5x215 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 24)

245,70

2,000

491,40

14 1A23X049

u

Fusteria, tipus F.09, per a un buit d'obra de 90,5x242,5 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 25)

280,80

1,000

280,80

15 1A23X050

u

Fusteria, tipus F.10, per a un buit d'obra de 181x242,5 cm, per pintar,
amb marc, un full batent i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 26)

330,30

1,000

330,30

16 1A23X051

u

Fusteria, tipus F.11, per a un buit d'obra de 85x210 cm, per pintar,
amb marc, un full corredís, guia i ferratges, segons especificacions
dels plànols sèrie E 9 (P - 27)

292,50

2,000

585,00

17 1A23X052

u

Fusteria, tipus F.12, per a un buit d'obra de 221,7x216 cm, per pintar,
amb un full corredís, guia i ferratges, segons especificacions dels
plànols sèrie E 9 (P - 28)

398,70

2,000

797,40

18 1A23X053

u

Fusteria, tipus F.13, per a un buit d'obra de 322x215 cm, per pintar,
amb marc, dos fulls batents i ferratges, amb tarja de vidres fixes,
segons especificacions dels plànols sèrie E 9 (P - 29)

526,00

1,000

526,00

euros
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19 1A23X054

5.089,80

9 1A23X044

Pàg.:

TOTAL

Subcapítol

01.02.24.02

31.331,29
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INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ
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PRESSUPOST
19 EE41X001

1 ED116271

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 193)

19,75

8,000

158,00

2 ED116371

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró (P - 194)

21,22

3,000

63,66

3 ED111E71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm, fins
a baixant, caixa o clavegueró (P - 192)

23,29

9,000

209,61

4 ED15M711

m

Baixant de tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 196)

24,60

65,000

1.599,00

5 ED7K677S

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre (P - 206)

38,98

11,000

428,78

6 ED51A3AV

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable de 150x150 mm de costat amb
sortida vertical de 80 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica,
col·locada fixacions mecàniques (P - 201)

86,98

1,000

86,98

7 ED351230

u

Pericó de pas de formigó prefabricat, de 30x30x33 cm de mides
interiors i 3,5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa
tapa de formigó prefabricat, col·locat (P - 199)

31,67

11,000

348,37

8 ED31U010

u

Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor,
de diàmetre 200 mm, instal·lat (P - 198)

25,35

4,000

101,40

9 ED354356

u

Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 200)

120,60

3,000

361,80

10 ED7FQ312

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 203)

44,30

26,200

1.160,66

11 ED7FQ412

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 200 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i
reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 204)

54,31

15,000

814,65

12 ED7K3324

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 205)

55,90

67,400

3.767,66

13 ED15G871

m

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 195)

20,79

75,000

1.559,25

14 EE42QB22

m

Conducte helicoïdal circular planxa d'acer galvanitzat, de 400 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm i muntat superficialment
(P - 209)

55,36

9,500

525,92

15 ED5A5E00

m

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150
mm de diàmetre, envoltat de grava i feltre geotèxtil (P - 202)

8,62

140,900

1.214,56

16 ED15N911

m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 197)

52,77

4,000

211,08

17 ED7K697S

m

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre (P - 207)

59,31

4,100

243,17

18 EE44BGS3

m

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+poliester i
feltre de llana de vidre, de 406 mm de diàmetre sense gruixos definits,
col·locat (P - 210)

16,05

6,500

104,33

euros

TOTAL

Capítol

u

Pàg.:
Xemeneia barret d'acer inoxidable, de D 500 mm, llargària 6000 mm i
gruix 2 mm, muntada en dos trams, encamisant conducte circular
flexible de doble capa més aïllant, per a extracció de fums de cuina del
bar, tipus ''A/26 Triple'' de RIXAAB, inclosos elements de subjecció,
muntada (P - 208)
01.02.25

1.910,70

1,000

46

1.910,70

14.869,58

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT PL. DE LA MAURINA, C. FELIP II I FRANC COMTAT

PRESSUPOST

Pàg.:

47

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Títol

02
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Títol

02
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26

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

Capítol

27

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

1 EEMHU150

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1000 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i
450 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat amb ''silenblock''
i connectat (P - 230)

1.514,12

1,000

1.514,12

2 EEMHU200

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 1400 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 140 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i
750 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat amb ''silenblock''
i connectat (P - 231)

1.793,82

1,000

1.793,82

3 EEMHU250

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal de 2000 m3/h i una pressió
estàtica màxima de 150 Pa, amb alimentació monofàsica de 240 V i
1000 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat amb
''silenblock'' i connectat (P - 232)

2.062,79

3,000

6.188,37

4 EEMHUX01

u

Recuperador entàlpic estàtic amb un cabal mínim de 2500 m3/h i una
pressió estàtica màxima de 160 Pa, amb alimentació monofàsica de
240 V i 1000 W de potència elèctrica total absorbida, col.locat amb
''silenblock'' i connectat (P - 233)

2.273,83

1,000

2.273,83

5 EENPX001

u

Caixa de filtratge d'aire de dues etapes F6-F8, amb ventilador,
col·locada i connectada (P - 234)

270,00

6,000

1.620,00

6 EEV3X001

u

Controlador remot per cable, programable, per unitats interiors i
recuperadors, instal·lat (P - 242)

89,91

6,000

539,46

48

1 EED5X001

u

Unitat Exterior de Volum de Refrigerant Variable de la
marca General-Fujitsu, model AJG 360 LALBH, de 113 Kw en fred i
126.5 Kw en calor, instal·lada. (P - 217)

28.500,00

1,000

28.500,00

2 EED5X002

u

Unitat Exterior de Volum de Refrigerant Variable de la marca
General-Fujitsu, model AJGA 54 LCLAH, de 15,1 Kw en fred i 16.5 en
calor, instal·lada.
(P - 218)

4.200,00

1,000

4.200,00

3 EEG2X001

u

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB09G de 2.8 Kw en fred i 3,2 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació,
mitjançant conducte ocult. (P - 219)

1.250,00

1,000

1.250,00

4 EEG2X002

u

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB12G de 3.6 Kw en fred i 4.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació,
mitjançant conducte ocult. (P - 220)

1.300,00

1,000

1.300,00

5 EEG2X003

u

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB18G de 5.6 Kw en fred i 6.3 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació,
mitjançant conducte ocult. (P - 221)

1.500,00

5,000

7.500,00

6 EEG2X004

u

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB24G de 7.1 Kw en fred i 8.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació,
mitjançant conducte ocult. (P - 222)

1.580,00

3,000

4.740,00

7 EEG2X005

u

Unitat interior cassette de 4 vies , de la marca General
Fujitsu, model AUGB30G de 9.0 Kw en fred i 10.0 Kw en
calor, instal·lada, connectada a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació,
mitjançant conducte ocult. (P - 223)

1.710,00

3,000

5.130,00

8 EEG2X006

u

Unitat interior mural , de la marca General Fujitsu, model
AUGE7G de 2.2 Kw en fred i 2.8 Kw en calor, instal·lada, connectada
a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult (P 224)

920,00

1,000

920,00

9 EEG2X007

u

Unitat interior mural , de la marca General Fujitsu, model
ASGA24G de 7.1 Kw en fred i 8. Kw en calor, instal·lada, connectada
a xarxa elèctrica i a xarxa d'evacuació, mitjançant conducte ocult (P 225)

1.240,00

6,000

7.440,00

7 EEV0X002

u

Placa de comunicació per a recuperadors entàlpics, per a
recuperadors tipus ''ECO V'', instal·lada (P - 241)

99,00

6,000

594,00

8 EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 244)

92,92

6,000

557,52

9 EE52Q23A

m2

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb
suports (P - 216)

34,22

460,800

15.768,58

10 EEK11D71

u

Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades
16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 226)

37,36

32,000

1.195,52

11 EEM32211

u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de
cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat (P - 229)

81,96

12,000

983,52

12 ED15G871

m

Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses
les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 195)

20,79

75,000

1.559,25

13 EE4ZHJ07

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de
costat 480 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 211)

224,78

1,000

224,78

10 EEU0X001

u

Junt de derivació per a unir 2 unitats exteriors multi bomba de calor,
tipus ARCNN21 de LG, instal·lat (P - 235)

171,00

0,000

0,00

14 EE4ZX001

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de
costat 1230x480 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 212)

242,10

1,000

242,10

11 EEU0X002

u

Separador dos tubs per potències inferiors a 28 Kw model
UTP-AX090A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat. (P - 236)

180,00

10,000

1.800,00

15 EE4ZX002

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de
costat 1140x480 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 213)

237,60

1,000

237,60

12 EEU0X003

u

180,00

7,000

1.260,00

16 EE4ZX003

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de
costat 950x1450 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 214)

350,10

1,000

350,10

Separador dos tubs per potències superiors a entre 28 i 56
Kw model UTP-AX180A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat. (P 237)

13 EEU0X004

u

157,50

1,000

157,50

17 EE4ZX004

u

Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de
costat 850x700 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 215)

242,10

1,000

242,10

Junt de derivació per a sistemes multi bomba de calor < de 71 kW,
tipus ARBLN07121, instal·lat (P - 238)

14 EEU0X005

u

320,00

2,000

640,00

18 EEKNX001

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 1850x810 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 228)

553,79

1,000

553,79

Separador dos tubs per potències superiors a 56 Kw model
UTP-AX567A, de Central Fujitsu o equivalent, instal·lat. (P - 239)

15 EEV3XOO2

u

Termòstat per cable multifunció UTY RLRG de Central Fujitsu o
equivalent, instal·lat. (P - 243)

150,00

20,000

3.000,00

19 EEKN1RM0

u

Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 1310x810 mm, aletes en Z i fixada al
bastiment (P - 227)

852,47

1,000

852,47

16 EEV0X001

u

Control centralitzat UTYDCGG de Central Fujitsu o equivalent,
instal·lat. (P - 240)

1.980,00

1,000

1.980,00

17 EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control (P - 244)

92,92

20,000

1.858,40

18 EF5AX001

m

Tub de coure semidur de diàmetres diversos entre 3/8'' i 1'' 1/8, de
gruixos entre 0,76 mm i 1 mm, soldat per capilaritat amb soldadura
amb aliatge de plata, col·locat. Diàmetres segons detall de projecte (P
- 245)

7,51

416,000

3.124,16

TOTAL

Capítol

01.02.26

37.290,93

euros
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PRESSUPOST
19 EFQ3X001

TOTAL

Capítol

m

Pàg.:
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluïds a temperatura entre -50º i 105ºC, per a tub de
diàmetre exterior entre 9,50 i 28,50 mm, de 6 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua superior a 5000,
col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà (P - 246)
01.02.27

3,96

416,000

49

1.647,36

76.447,42

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Títol

02

EQUIPAMENT

Capítol

28

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

50

1 EJ3B2X01

u

Lavabo de porcellana esmaltada, de 75x44 cm, de color blanc, tipus
''Diverta'' de Roca, col·locat, amb suports murals agafats a mur d'obra
(P - 330)

154,00

3,000

462,00

2 EJ3B2X02

u

Lavabo de porcellana esmaltada, de 47x44 cm, de color blanc, tipus
''Diverta'' de Roca, col·locat, amb suports murals agafats a mur d'obra
(P - 331)

141,00

5,000

705,00

3 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 - 320)

219,49

8,000

1.755,92

4 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 (P - 322)

71,65

1,000

71,65

5 EJ1ZAD01

u

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (P - 323)

46,49

1,000

46,49

6 EJ24A131

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 325)

18,99

8,000

151,92

7 EJ28J12A

u

Bateria mescladora per a aigüera, mural, encastada, de llautó cromat,
preu alt, amb broc giratori de tub, dues entrades de 1/2´´ (P - 326)

84,85

1,000

84,85

8 EJ298131

u

Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 327)

24,30

1,000

24,30

9 EJ3317N7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 328)

10,39

8,000

83,12

10 EJ42U010

u

Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques (P - 332)

68,45

4,000

273,80

11 EJ43U010

u

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310
mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 333)

39,29

4,000

157,16

12 EJ4ZU015

u

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P
- 335)

19,25

8,000

154,00

13 EJ46U020

u

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària
i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 334)

283,50

2,000

567,00

14 EC1K1501

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 190)

65,17

8,000

521,36

15 EJ33U010

u

Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb
vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (P 329)

17,55

8,000

140,40

16 EJ00X001

u

Placa solar de tubs de buit de dimensions totals720x220x120 mm,
posició horitzontal, adaptada per a connexió a sistema Solar Compact
Easy 160 de Baxi Roca o equivalent, incloent estructura de suport,
valvuleria i accessoris, totalment connectada i en funcionament. (P 302)

682,00

1,000

682,00

17 EJ00X004

u

Subministrament i instal·lació de sistema solar compacte Solar
Compact Easy 160 de Baxi Roca o equivalent, adaptat per a connexió
amb placa solar tèrmica de tubs de buit (en substitució de la placa
convencional que inclou el sistema). Inclou elements de suport,
acumulador FST per a una capacitat de 160 litres, purgador automàtic,
vàlvula termostàtica mescladora, tubs flexibles d'acer innoxidable per
a connexió amb la placa, a <15 m de distància, vas d'expansió, vàlvula
de seguretat, líquid solar i resta d'accessoris necessaris. (P - 303)

2.242,00

1,000

2.242,00

euros
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PRESSUPOST
18 EJA26310I44X u

Pàg.:
Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència ref. 14SDNV100 de la
sèrie Termos de SAUNIER DUVAL , col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat (P - 336)

333,13

1,000

51
333,13

19 EJ00X012

u

Vàlvula de tall de DN 15 o DN 20 i d'esfera PN25 totalment instal·lada i
funcionant (P - 304)

14,80

40,000

592,00

20 EJ00X013

u

Vàlvula de tall de DN25 o DN32, de esfera PN25 totalment instal·lada i
funcionant (P - 305)

16,83

21,000

353,43

21 EJ00X014

u

Vàlvula de tall de DN40, de esfera PN25 totalment instal·lada i
funcionant (P - 306)

28,80

2,000

57,60

22 EJ00X015

u

Vàlvula anti retorn de DN15, DN25 i DN32 totalment instal·lada i
funcionant (P - 307)

12,98

4,000

51,92

23 EJ00X016

u

Filtre DN25 i DN32, PN16, totalment instal·lat i funcionant (P - 308)

15,32

2,000

30,64

24 EJ00X020

u

Vàlvula termostàtica DN32, PN25, totalment instal·lada i funcionant (P
- 309)

88,76

1,000

88,76

25 EJ00X021

u

Vàlvules de drenatge de DN15, DN25 (P - 310)

12,34

3,000

37,02

26 EJ00X022

u

Cabalímetre en línia DN25 o DN32, totalment instal·lat i funcionant (P 311)

62,15

2,000

124,30

27 EJ00X023

m

Tub de coure normalitzat, de DN15, amb accessoris i complements,
totalment instal·lat (P - 312)

3,21

50,000

28 EJ00X024

m

Tub de coure normalitzat, DN20, amb accessoris i complements,
totalment instal·lat (P - 313)

4,74

29 EJ00X025

m

Tub de coure normalitzat, de DN25, amb accessoris i complements,
totalment instal·lat (P - 314)

30 EJ00X026

m

31 EJ00X027

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Títol

02

EQUIPAMENT

Capítol

29

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

52

1 EG11X001

u

Subministrament i col·locació de CGP 400 A de seccionament i
derivació de companyia i CGP 250 A d'abonat, segons esquema 9
d'acord Guia FECSA ENDESA, centralització de comptadors per a dos
subministraments trifàsics (un de reserva), i una centralització TMF1,
10 metres de línia d'enllaç sota tub 4x95 mm2, RV 0,6/1KV,
proteccions contra sobretensions permanents i transitòries,
i
interruptors generals de potencia, i accessoris inclosos. (P - 247)

1.950,00

1,000

1.950,00

2 EG6TX001

u

Interruptor diferencial 40/II/0.03, intensitat nominal 40A., dos pols i
sensibilitat 30 mA, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P
- 274)

20,50

31,000

635,50

3 EG6TX002

u

Interruptor diferencial 40/IV/0.03, intensitat nominal 40A., quatre pols i
sensibilitat 30, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P 275)

34,69

7,000

242,83

160,50

4 EG67X003

u

Interruptor magneto. 6A II, intensitat nominal 6A., dos pols, segons
REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P - 273)

14,25

15,000

213,75

15,000

71,10

5 EG6TX004

u

Interruptor magneto. 10A II, intensitat nominal 10A., dos, segons REBT
i Normes UNE, totalment instal·lat (P - 276)

12,30

18,000

221,40

5,33

45,000

239,85

6 EG6TX005

u

Interruptor magneto. 15A II, intensitat nominal 15A., dos pols, segons
REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P - 277)

15,32

1,000

15,32

Tub de coure normalitzat, de DN32, amb accessoris i complements,
totalment instal·lat (P - 315)

5,94

58,000

344,52

7 EG6TX006

u

Interruptor magneto. 16A II, intensitat nominal 16A., dos pols, segons
REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P - 278)

17,15

18,000

308,70

m

Tub de coure normalitzat, de DN40, amb accessoris i complements,
totalment instal·lat (P - 316)

6,25

22,000

137,50

8 EG6TX007

u

Interruptor magneto. 20A II, intensitat nominal 20A., dos pols, segons
REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P - 279)

19,84

1,000

19,84

32 EJ00X028

m

Aïllament per a tub de coure normalitzat segons RITE, DN15, DN20 i
DN25, elastòmeric tipus armaflex o similar, amb accessoris i
complements, totalment instal·lat (P - 317)

1,68

110,000

184,80

9 EG6TX008

u

Interruptor magneto. 30 A II, intensitat nominal 30A., dos pols i
sensibilitat 30, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P 280)

22,52

1,000

22,52

33 EJ00X029

m

Aïllament per a tub de coure normalitzat segons RITE, DN32 i DN40
elastòmeric tipus armaflex o similar, amb accessoris i complements,
totalment instal·lat (P - 318)

1,32

80,000

105,60

10 EG6TX009

u

Interruptor magneto. 35 A II, intensitat nominal 35A., dos pols, segons
REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P - 281)

24,70

1,000

24,70

11 EG6TX010

u

4,000

74,88

u

Quadre elèctric de protecció i comandament, incloent els interruptorrs
magnetotèrmics i diferencials d'alta sensibilitat, contactors,
guardamotors, rellotge programador i variadors de freqüència,
necessàris pel correcte funcionement de la instal·lació d'ACS i d'AF,
totalment instal·lat i funcionant (P - 319)

580,00

1,000

580,00

Interruptor magneto. 10 A IV, intensitat nominal 10A., quatre pols,
segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P - 282)

18,72

34 EJ00X031

12 EG6TX011

u

Interruptor magneto. 15 A IV, intensitat nominal 15A., quatre pols,
segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P - 283)

21,50

1,000

21,50

13 EG6TX012

u

Interruptor magneto. 60 A IV, intensitat nominal 40A. regulable, quatre
pols, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P - 284)

42,80

1,000

42,80

14 EG6TX013

u

Interruptor magneto. 80 A IV, intensitat nominal 80A. regulable, quatre
pols, segons REBT i Normes UNE, totalment instal·lat (P - 285)

72,90

1,000

72,90

15 EG6TX014

u

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, EI-120,
amb capacitat fins a 36 mòduls, amb estructura chasis, porta i tanca,
totalment instal·lat (P - 286)

236,00

1,000

236,00

16 EG6TX015

u

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, amb
capacitat fins a 24 mòduls, amb estructura chasis, porta i tanca,
totalment instal·lat (P - 287)

122,33

3,000

366,99

17 EG6TX016

u

Armari per a quadre elèctric de protecció i comandament IP65, amb
capacitat fins a 14 mòduls, amb estructura chasis, porta i tanca,
totalment instal·lat (P - 288)

98,54

3,000

295,62

18 EG51X001

u

Caixa de seccionament (P - 262)

175,20

1,000

175,20

19 EG51X002

u

Caixa de protecció i mesura (P - 263)

187,20

2,000

374,40

20 EG34X001

m

Cable de secció nominal 5x25 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes
UNE (P - 253)

42,70

11,000

469,70

21 EG34X002

m

Cable de secció nominal 5x16 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes
UNE (P - 254)

29,04

43,000

1.248,72

22 EG34X003

m

Cable de secció nominal 5x10 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes
UNE (P - 255)

20,15

10,000

201,50

TOTAL

Capítol

01.02.28

11.615,64

euros
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PRESSUPOST
23 EG34X004

m

Pàg.:
Cable de secció nominal 5x6 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes
UNE (P - 256)

16,24

5,000

53
81,20

24 EG34X005

m

Cable de secció nominal 5x4 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes
UNE (P - 257)

2,56

57,000

145,92

25 EG34X006

m

Cable de secció nominal 3x16 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes
UNE (P - 258)

21,50

15,000

322,50

26 EG34X007

m

Cable de secció nominal 3x4 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes
UNE (P - 259)

1,62

21,000

34,02

27 EG34X008

m

Cable de secció nominal 3x2,5 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes
UNE (P - 260)

1,01

842,000

850,42

28 EG34X009

m

Cable de secció nominal 3x1,5 mm², RZ1-K 0,6-1kV, segons normes
UNE (P - 261)

0,98

256,500

251,37

29 EG22X001

m

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i
totalment instal·lat (P - 248)

0,38

160,000

60,80

30 EG22X002

m

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i
totalment instal·lat (P - 249)

0,49

80,000

39,20

31 EG22X003

m

Tub flexible Ø 16, doble capa, grau de protecció 7, inclus subjeccions i
totalment instal·lat (P - 250)

0,58

60,000

34,80

32 EG22X004

m

Safata porta cables, reixeta metàtica 35 x 100 mm, electrosoldada i
galvanitzada en calent, inclus subjeccions i totalment instal·lada (P 251)

3,89

102,000

396,78

33 EG22X005

m

Safata porta cables, reixeta metàl·lica 35 x 200 mm, electrosoldada i
galvanitzada en calent, inclus subjeccions i totalment instal·lada (P 252)

5,67

55,000

311,85

34 EG631153

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, tipus ''Simon 28'', encastada (P - 267)

10,50

11,000

115,50

35 EG63915M

u

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, tipus
''Simon 28'', muntada sobre caixa o bastidor (P - 268)

11,52

36,000

414,72

36 EG63X001

u

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample triple, bipolar amb
presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º, tipus
''Simon 28'', muntada sobre caixa o bastidor (P - 269)

13,00

2,000

26,00

Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample quadruple, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa girada 45º,
tipus ''Simon 28'', muntada sobre caixa o bastidor (P - 270)

14,54

2,000

29,08

37 EG63X002

u

38 EG63X003

u

Base de connexió d'aparells elèctrics (P - 271)

11,21

66,000

739,86

39 EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla,
tipus ''Simon 28'', encastat (P - 264)

10,18

8,000

81,44

40 EG621293

u

Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, tipus ''Simon 28'', encastat (P - 265)

13,46

8,000

107,68

41 EG621HD3

u

Commutador triple, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb
tecla, tipus ''Simon 28'', encastat (P - 266)

14,96

2,000

29,92

42 EG731183

u

Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació,
de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lux, amb tapa, preu alt, encastat (P - 289)

60,26

12,000

723,12

43 EG641173

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb
tecla, preu alt, encastat (P - 272)

10,18

1,000

10,18

44 EGA12222

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so timbre regulable, preu alt,
muntat superficialment (P - 290)

18,36

2,000

36,72

45 EHV21F00

u

Sensor de nivell de il.luminació interior, per a connexio a bus amb
unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat,
per a línies de llumeneres paral·leles a mur cortina (P - 301)

87,43

13,000

1.136,59

TOTAL

Capítol

01.02.29

13.214,44

PRESSUPOST
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Capítol

30

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

54

1 EH2DA3D6

u

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de
fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància
ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada
al sostre (P - 296)

57,40

99,000

5.682,60

2 EH2DA346

u

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de
fluorescència de 26 W en posició horitzontal, amb reactància
ferromagnètica, portalàmpades G-24-d3, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada
al sostre (P - 295)

47,66

8,000

381,28

3 EH2DA326

u

Llumenera decorativa tipus downlight, amb 1 làmpada de
fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància
ferromagnètica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm, encastada
al sostre (P - 294)

47,46

30,000

1.423,80

4 EH253226

u

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de vidre opal i 1
tub fluorescent de 36 W, de forma rectangular, dins de canal de xapa
plegada i encastada al sostre, segons detalls de plànol (P - 292)

77,36

18,000

1.392,48

5 EH253326

u

Llumenera decorativa per a línia continua, amb difusor de vidre opal i 1
tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de xapa
d'acer esmaltat, i encastada al sostre (P - 293)

92,53

3,000

277,59

6 EH616811

u

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència
i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 75 lumens i
1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2,
amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment (P - 298)

43,73

17,000

743,41

7 EH61X001

u

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 11 W de
potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de
75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat
superficialment (P - 299)

63,00

27,000

1.701,00

8 EH61X002

u

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de
policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 22 W de
potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de
75 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície
aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat
superficialment (P - 300)

90,00

4,000

360,00

TOTAL

Capítol

01.02.30

11.962,16
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Capítol

32

INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT

1 EP112102

u

Dipols per a FM i TV (2 canals banda IV, 1 canal banda V), en pal de
<= 4 m d'alçària i recolzat a una base plana (P - 343)

635,81

1,000

635,81

2 EP121040

u

Amplificador monocanal, banda UHF, guanys de 43 dB, nivell màxim
de sortida de 117 dBuv, muntatge en tècnica Z, atenuador regulable a
l'entrada de 18 dB, instal·lat (P - 344)

78,09

1,000

78,09

3 1P148631

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus
modular de 2 mòduls estrets amb tapa, de preu econòmic muntada
sobre caixa o bastidor, amb marc per a l'adaptació de mecanismes
modulars a caixa rectangular, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic,
conductor coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada (P - 44)

44,21

7,000

309,47

4 EP32U001

u

Central de megafonia, amb amplificador de 10 W de potència i 4
zones, amb alimentació integrada, col·locat (P - 345)

651,01

1,000

651,01

5 EP35UAC2

u

Altaveu circular de sostre bicònic de 4'' de diàmetre, de 5 W de
potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 81 dB, alimenació
100 V, reixeta metàl·lica, fixació per molles i per a encastar en fals
sostre (P - 346)

36,72

5,000

183,60

6 EP52U001

u

Telèfon analògic de sobretaula, homologat, amb so regulable,
capacitat per a funcionament en centraleta, retrucada i connector tipus
RJ11 de 6 contactes, col·locat (P - 347)

41,40

1,000

41,40

u

Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets,
amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa
o bastidor (P - 349)

20,97

11,000

230,67

8 EP5314A3

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ12
doble, connexió per cargols, amb tapa, de preu alt, encastada (P - 348)

22,45

1,000

22,45

9 1P50X001

u

Instal·lació general de línies de telefonia, encastades (P - 45)

846,00

1,000

846,00

10 1P50X002

u

Instal·lació general de línies de veu i dades amb caixa de repartiment i
connexions a totes les bases d'endollament d'ordinadors (P - 46)

1.692,00

1,000

1.692,00

11 1P50X003

u

Instal·lació general de línies de connexió d'altaveus de central de
megafonia (P - 47)

846,00

1,000

846,00

12 1P50X004

u

Escomesa i muntant general de línies telefòniques fins a caixa de
distribució (P - 48)

88,20

1,000

88,20

Capítol

01.02.31

5.624,70

u

2 E4435111BQYB kg

TOTAL

7 EP7382D3

TOTAL

1 EL26X001

Capítol

56

Subministrament i instal·lació d'un ascensor elèctric sense cambra de
màquines OTIS GeN2 Confort acabats Lúmina, de 630Kg per a 8
persones, amb embarcament simple, tracció mitjançant cintes planes
de poliuretà i cabina de 1100x1400mm, per a de 3 parades, 7,75
metres de recorregut, amb una velocitat de 1, col·locat en forat d'obra
de dimensions aproximades 1,8x1,8m, 3,6 de sobre-recorregut i 1 m
de fossat.
Portes automàtiques telescòpiques laterals de 800x2000mm d' acer
inoxidable en cabina i pis.
Panells interiors de cabina tipus SKINPLATE, paviment de xapa
llagrimada, sostre pla amb spots de led, passamans complet, sense
mirall. Multi pantalla digital amb vídeo-trucada, apagat automàtic de
llum de cabina, sistema regeneratiu REGEN DRIVE que gerena
electricitat i la retorna a la xarxa, cortina d'infrarojos.
(P - 337)

16.100,00

1,000

16.100,00

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN ref. HEB-120 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 82)

1,57

102,220

160,49

01.02.32

16.260,49
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INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

Capítol

34

PROTECCIONS

58

1 EM131211

u

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de
potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54,
fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P 339)

37,23

1,000

37,23

1 EB12X001

m

Estructura d'acer per a barana horitzontal o inclinada, de platines de
60x10 i 60x5 mm i perfil tubular de 40x40x2 mm, per pintar, amb
imprimació antioxidant (tota) i acabat amb pintura tipus 'Martele' (els
elements vistos), segons detall de plànol, muntada (P - 176)

75,55

44,620

3.371,04

2 EM141202

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable),
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 340)

117,36

4,000

469,44

2 EB14X002

m

Passamà de fusta de faig, de secció rodona de D 6 cm, fixat a platina
d'acer, segons detall de plànol, muntat i envernissat (P - 179)

22,15

21,690

480,43

3 EM31261J

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, d'eficàcia
21A-113B, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret. (P 341)

50,46

9,000

454,14

4 EM31351J

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 342)

133,43

2,000

266,86

5 EGA21113

u

Avisador acústic, de tipus universal, so brunzent, de 230 V de tensió
d'alimentació, amb tapa, preu alt, encastat (P - 291)

17,93

1,000

17,93

TOTAL

Capítol

01.02.33

1.245,60

TOTAL

Capítol

01.02.34

3.851,47
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instal·lada (P - 362)
TOTAL

1 EB92X001

u

Caràcter alfanumèric adhesiu, a adherir, sobre vidre de façana a la
planta primera, de 120 cm d'alçària (P - 180)

9,00

9,000

81,00

2 EB92X002

u

Caràcter alfanumèric adhesiu, a adherir, sobre vidre de façana a la
planta primera, de 15 cm d'alçària (P - 181)

1,12

24,000

26,88

3 EB92X003

u

Placa directori de senyalització general, de lamel·les independents,
d'alumini pintat, de mides totals de 66x66 cm, col·locada (P - 182)

203,04

2,000

406,08

4 EB92X004

u

Lamel·les autònomes de retolació de dependències, d'alumini pintat,
de 6x30 cm, col·locades (P - 183)

8,46

15,000

126,90

5 EQ71X001

u

Cadira d'estructura aluminitzada, apilable, seient i respatller de
polipropilè, color a determinar, sense tapissar, tipus ''Spacio'' (ref.
4112) (P - 350)

26,64

70,000

1.864,80

6 EQ71X002

u

Cadira d'estructura aluminitzada, apilable, sense braços, amb pala
d'escriptura, seient i respatller de polipropilè, color a determinar, sense
tapissar, tipus ''Spacio'' (ref. 4102) (P - 351)

43,99

30,000

1.319,70

7 EQ71X003

u

Cadira amb rodes giratòria, sense braços, color a determinar, tipus
''Idonia 100 Operativa'' (ref. 6520) (P - 352)

129,44

1,000

129,44

8 EQ71X011

u

Taula modular de 120x80 cm, d'estructura d'acer pintat al forn i potes
d'acer cromat, amb tauler bilaminat de 19 mm de gruix, color blanc
(00) o blau (05), model ''Dhinamic'' d'Actiu (P - 353)

99,00

20,000

1.980,00

9 EQ71X012

u

Taula modular de 160x80 cm, d'estructura d'acer pintat al forn i potes
d'acer cromat, amb tauler bilaminat de 19 mm de gruix, color blanc
(00) o blau (05), model ''Dhinamic'' d'Actiu, amb faldó i buc de calaixos
(P - 354)

198,00

1,000

198,00

10 EQ71X021

u

Armari alt amb portes de 89x222 cm, color blanc aluminitzat, tipus
''Vital'', (ref. A164) (P - 355)

176,81

1,000

176,81

11 EQ71X022

u

Prestatgeria de 300x200x40 cm, amb tapa posterior, amb acabat color
gris, tipus K100 PTC (P - 356)

531,29

0,000

0,00

12 EQ71X051

m2

Cortina enrotllable ''screen'', en mòduls de fins a 2 m d'amplària i 2,70
m d'alçària, col·locada (P - 357)

30,46

86,293

2.628,48

13 EQ71X052

u

Motorització de mòdul de cortina enrotllable ''screen'', de fins a 2 m
d'amplària, conectada (P - 358)

144,67

18,000

2.604,06

14 EQ71X053

m2

Cortina plegable opaca (P - 359)

33,84

35,550

1.203,01

15 1Q71E111

m

Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb
PVC amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul articulat
amb extractor i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de
fondària i 900 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal·lat. (P 50)

446,05

0,000

0,00

16 EJ18LHAA

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb dues piques, 90 a 100 cm de
llargària, acabat brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior,
encastada a un taulell de cuina (P - 321)

110,05

0,000

0,00

17 1Q70X001

u

Conjunt de barra fixa per al bar, amb taulell i laterals de tauler
d'enllistonat de fusta de faig, envernissat, agafat sobre mur de fàbrica
de bloc de formigó, mitjançant travessers de perfils d'acer, i faldó
davanter de tauler fenòlic, agafat sobre rastrells de fusta, segons
detalls de plànol, instal·lat (P - 49)

1.820,70

1,000

1.820,70

18 EAU0X001

u

Tancament practicable de DM per pintar, de fulls articulats en acordeó,
per a un buït d'obra de 492,30x235 cm, amb bastiment de fusta, reforç
superior al dintell de tub d'acer i guia encastada al travesser (P - 172)

1.052,42

0,000

0,00

19 EQ81X001

u

Placa vitroceràmica de 78 cm d'amplària, tipus ''Framtid HGC67,
d'IKEA, instal·lada i connectada (P - 360)

449,10

0,000

0,00

20 EQ81X002

u

Forn elèctric d'encastar a mobles de cuina, tipus ''Tagan OV3'' d'IKEA,
instal·lat i connectat (P - 361)

157,50

0,000

0,00

21 EQ81X003

u

Nevera elèctrica amb congelador, de sota taulell, de dimensions
60x60x85 cm, aproximadament, tipus ''Frostig SC100/17'' d'IKEA,

359,10

0,000

0,00
euros

Capítol

01.02.35

14.565,86
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03

MESURES D'ESTALVI D'AIGUA

Capítol

36

AJUTS DEL RAM DE PALETA

1 EY00X001

TOTAL

Capítol

u

Partia alçada d'abonament íntegre per totes les ajudes del ram de
paleta a altres industrials i instal·ladors, inclosos materials i mitjans
auxiliars necessaris. (P - 365)
01.02.36

915,00

1,000

1 FJSCA100

u

Estació meteorològica per a connectar a programador local, instal·lada
en alçada i calibrada (P - 581)

285,39

1,000

285,39

2 FJSA32A1

u

Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 12 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 577)

257,10

1,000

257,10

3 FJS0X001

u

Equip de regulació i control de sectors de reg amb electrovàlvules,
armari per a programador, tipus ''Himmel'', model PL (CRN 55/72),
instal·lat, programador tipus ''Hunter ACC'', amb modul de
comunicació GSM i electrovàlvules connectades, inclosa connexió
elèctrica a la xarxa d'enllumenat públic. Tot inclòs (P - 569)

3.710,00

1,000

3.710,00

4 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 (P - 324)

66,05

8,000

528,40

915,00

915,00

62

TOTAL

Títol

01.03

4.780,89
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MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Títol

05

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

1 E7C22252

m2

2 E83LS5R8DIMC m2

3 EAV0X002

4 EAV0X003

5 EAV0X004

TOTAL

Títol

m

m

m

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 20
mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica >= 0,71429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte,
col·locada amb adhesiu de formulació específica (P - 120)

8,57

50% del cost de: Revestiment per a formació de façana ventilada amb
panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/EDF tipus ignífug i
d'aplicació severa, de 6 mm de gruix i de >= 4 m2 de superfície, per a
ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0,
cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color
estàndard, col·locat amb fixació oculta sobre perfileria d'alumini,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre parament vertical. Article:
ref. UNIS8FR de la sèrie PLAQUES DE RESINES de TRESPA (P 128)

60,05

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 500x60 mm,
formada per una estructura interior de tub d'cer inox. sense polir, de
40x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de tauler fenòlic de 6
mm de gruix, acaba de color, acabada de color, segons especificació
de la memòria. Element complert i col·locat a l'obra, segons detalls. (P
- 173)

68,76

50% del cost de: Lama de protecció solar de secció 650x80 mm,
formada per una estructura interior de tub d'cer inox. sense polir, de
60x40x2 i 40x20x2 mm, amb revestiment exterior de tauler fenòlic de 6
mm de gruix, acabada de color, segons especificació de la memòria.
Element complert i col·locat a l'obra, segons detalls. (P - 174)

96,63

50% del cost de: Element d'ancoratge, d'acer inox., per a lames de
protecció solar, format per peces i formes distintes, segons el cas i
segons detall de plànols, col·locat i muntat (P - 175)

14,40

01.04

515,520

72,340

357,360

48,400

269,000

4.418,01

64

1 F222K420

m3

Excavació de pou aïllat de 2 a 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 388)

11,88

12,000

142,56

2 F222B123

m3

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del
material excavat (P - 386)

10,67

6,000

64,02

3 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 - 391)

1,94

17,500

33,95

4 E3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió (P - 70)

11,63

7,500

87,23

5 E31522H1

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 des
de camió (P - 58)

86,77

3,732

323,83

6 E31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 60)

1,21

337,820

408,76

7 1451X002

m3

Pilar i pantalles de formigó armat, amb encofrat per anar vist , amb una
quantia de 10,7 m2/m3, formigó HA-30/B/20/I, abocat amb cubilot i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
aprox. de 99 kg/m3 (P - 2)

507,40

12,200

6.190,28

8 145CX005

m2

Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per anar vist, a una alçària <= 12 m, amb
tauler fenòlic, amb una quantia d'1,33 m2/m2, formigó HA-30/B/20/I,
abocat amb bomba, amb una quantia aprox. de 0,19 m3/m2 i
armadura d'acer B500 S en barres corrugades i B500 T amb malles
electrosoldades, amb una quantia aprox, de 19 kg/m2 (P - 8)

91,00

5,530

503,23

9 E4435111BQYB kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN ref. HEB-120 de la sèrie PERFILS de CELSA , amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (P - 82)

1,57

0,000

0,00

10 E4435111BQXZ kg

Acer S275JR, corten, segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN ref. UPN-180 de la sèrie PERFILS de CELSA ,
col·locat a l'obra (P - 81)

1,57

112,640

176,84

11 E442512C

kg

Acer S275JR, corten, segons UNE-EN 10025-2, per a elements
d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra
amb cargols (P - 80)

2,40

20,000

48,00

12 E44BF132

kg

Acer S275J0H, corten, segons UNE-EN 10210-1, per a corretja
formada per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie
rodó, quadrat i rectangular, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 83)

2,33

156,571

364,81

13 FDG3X002

m

Canalització amb doble tub de PVC: corrugat de D=80 mm, col·locat
dins tub rígid de D 200 mm, i reblert de rasa amb formigó
HM-20/P/20/lla, des de 15 cm sota l'eix del tub fins a 15 cm sobre l'eix
del tub (P - 510)

9,17

6,500

59,61

14 E4BGX002

u

Armaris de 4 fulls batents, tipus S.09, d'acer galvanitzat, per a un buit
d'obra de 2.564x2350 mm, amb bastiment, ferratges, i panys, segons
especificacions de plànols, muntat (P - 89)

580,50

1,000

580,50

15 EAM1X007

u

Tancament fix de vidre, tipus S.07, per a un buit d'obra, de 170x130
cm, amb marc d'acer inox., i vidre laminar de 5+5, segons
especificacions dels plànols sèrie E10 i E12 (P - 169)

865,00

1,000

865,00

16 EAM1X006

u

Tancament fix de vidre, tipus S.06, per a un buit d'obra, de 180x888
cm, amb marc d'acer inox., i vidre laminar de 5+5, segons
especificacions dels plànols sèrie E10 i E12 (P - 168)

3.076,88

1,000

3.076,88

17 EL2822G1

u

Subministrament i instal·lació d'ascensor elèctric sense cambra de
màquines OTIS GeN2 Confort, acabats Lúmina, de 630Kg per a 8
persones, amb doble embarcament a 180°, tracció mitjançant cintes

25.161,00

1,000

25.161,00

4.344,02

24.572,07

4.676,89

3.873,60

41.884,59

euros
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PRESSUPOST

Pàg.:

65

planes de poliuretà, cabina de 1100x1400mm de 2 parades, 7,5
metres de recorregut, amb una velocitat de 1 m/s, per a unes
dimensions de buit d'obra de 1650x1750mm,
3600mm de
sobre-recorregut i 1 metre de fossat.
Portes automàtiques telescòpiques laterals de 800x2000mm de vidre
emmarcat amb acer inoxidable en cabina i pis en ambdós
embarcaments.
Acabat amb panells interiors de cabina d'acer inoxidable, paviment de
xapa llagrimada, sostre pla amb spots de led, passamans a dos
paraments i equipat amb multi pantalla digital amb vídeo-trucada,
botonera exterior estanca, apagat automàtic de llum de cabina,
sistema regeneratiu REGEN DRIVE que gerena electricitat i la retorna
a la xarxa, cortina d'infrarojos i sistema de desconnexió automàtica de
l'ascensor segons franja horària.
(P - 338)
Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a
servei interior, amb porta amb finestreta, fixat a columna (P - 532)

157,98

1,000

157,98

19 2G00X001

u

Conjunt d'instal·lació elèctrica d'alimentació d'ascensor exterior, amb
escomesa, mesurament, protecció, conductors, etc., muntat (P - 51)

512,68

1,000

512,68

20 FDG3X001

m

Canalització amb tub de PVC de D=80 mm i dau de recobriment de
40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l (P - 509)

4,68

18,500

86,58

21 F9Q2X001

m2

Subministrament i col·locació de paviment de fusta de pi tractat a
l'autoclau, amb classe de risc IV, format per rastrells de 4,5x4,5 cm a
una distància de 45 cm entre eixos i amb un paviment d'acabat de
taulons de 9,5x 4,5 cm (P - 464)

61,78

4,950

305,81

22 FB12X001

m

Barana d'acer 'corten', tipus C, recta o inclinada, amb muntants i
travessers de platina de 60x9 i 60x6 mm, amb brendoles verticals
cada 11,2 cm de D 12 mm, ancorada amb soldadura a perfil de base
existent, de 1.171 mm d'alçària total. Cargols d'unió entre moduls
d'acer inox. Element complert segons detalls, inclosos accessoris de
muntatge. (baranes 30 i 31) (P - 469)

85,68

5,200

445,54

23 1795X001

m2

Impermeabilització exterior de mur flexo resistent, amb:
- Làmina protectora i drenant composada per estructura tridimensional
de polietilè d'alta densitat (HDPE) i geotèxtil
per una cara, tipus Drentex Protect Plus, de Texsa. Es col·locarà
perfil especial de remat superior de la làmina.
- Làmina impermeabilitzant autoadhesiva recoberta de malla de
polipropilè, tipus Texself 1,5 de TEXSA, o
similar.
- Imprimació asfàltica tipus Emufal I, amb un consum de 0,3 Kg/m2,
de Texsa, o similar
(P - 15)

12,87

7,900

101,67

24 ED00X001

u

Desguàs de fosat d'ascensor a pou d'absorció, reblert de grava (P 191)

100,00

1,000

100,00

25 E787X001

m2

Impermeabilització de la cara superior de la llosa amb emulsió tipus
Mopren de Texsa o similar, de color gris (P - 117)

3,75

5,940

22,28

26 EAB0X001

u

Visera per a porta d'ascensor de dimensions en planta 544x1650 mm
formada per:
- Estructura interior d'acer, amb un tub de 100x80x4mm i 5 platines
trapezoidals de 5mm de gruix, soldada, amb una capa d'imprimació
antioxidant i ancorada a murs de formigó amb tac químic.
- Formació de peça de cantell amb perfil conformat amb fred tipus UF
50x50x4 mm d'acer innoxidable austenític AISI 304, acabat polit mat.
- Revestiment superior i inferior de xapa plegada d'acer innoxidable
austenític AISI 304 de 2 mm de gruix, amb acabat polit mat.
Element complert segons detall específic dels tancaments S06 i S07,
col·locat. (P - 158)

308,80

2,000

617,60

27 EH2L1141

u

Llumenera estanca decorativa tipus downlight d'alumini amb 4 leds,
de 6 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, encastada
(P - 297)

135,41

2,000

270,82

Títol

01.05

01
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Títol

06

GESTIÓ DE RESIDUS

TOTAL

u

40.707,46

Pàg.:

Obra

1 F2R540EX001 u

18 FG1A0639

TOTAL

PRESSUPOST

Títol

Partida alçada d'abonament íntegre per la gestió de tots els residus de
la construcció i dels enderrocs i de totes les terres sobrants
d'excavació, segons determinacions de l'Estudi de Gestió de Residus.
Inclou la classificació a peu d'obra, el transport a abocador autoritzat,
centre de transferència, de reciclatge o valoritzador, deposició i
pagament de cànons i taxes. (P - 400)
01.06

59.935,95

1,000

66

59.935,95

59.935,95
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Pàg.:

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

Títol

07

SEGURETAT I SALUT

1 E0113001

TOTAL

Títol

u

Partida alçada d'abonament íntegre per tots els conceptes i despeses
de seguretat i salut de l'obra, en conformitat amb les determinacions
del RD1627/97 i de l'Estudi de Seguretat i Salut. (P - 54)
01.07

39.988,59

1,000

67

39.988,59

39.988,59

euros
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

1

NIVELL 3: Capítol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol

01.01.01

RETIRADA D'ELEMENTS I ENDERROCS

58.605,84

Capítol

01.01.02

MOVIMENT DE TERRES

28.498,53

Capítol

01.01.03

MURS DE CONTENCIÓ

47.452,95
427.697,44

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

2

Títol

01.05

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT

40.707,46

Títol

01.06

GESTIÓ DE RESIDUS

59.935,95

Títol

01.07

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUALITZAT- 857.3

39.988,59
2.087.681,69

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.087.681,69
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol

01.01.04

PAVIMENTS

Capítol

01.01.05

XARXA DE CLAVEGUERAM

27.183,44

Capítol

01.01.06

XARXA D'AIGUA

31.786,48

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

Capítol

01.01.07

XARXA D'ENERGIA ELÈCTRICA

79.670,90

Obra

Capítol

01.01.08

XARXA DE TELEFONIA

Capítol

01.01.09

XARXA DE GAS

Capítol

01.01.10

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

Capítol

01.01.11

XARXA DE REG

42.290,26

Capítol

01.01.12

ARBRAT I JARDINERIA

68.464,83

Capítol

01.01.13

PROTECCIONS

55.950,55

5.142,24

01
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2.087.681,69
2.087.681,69

0,00
63.151,96

Capítol

01.01.14

MOBILIARI URBÀ

55.021,72

Capítol

01.01.15

SENYALITZACIÓ

4.418,00

Títol

01.01

RENOVACIÓ URBANA

995.335,14

Capítol

01.02.16

MOVIMENT DE TERRES

11.729,50

Capítol

01.02.17

FONAMENTACIÓ

Capítol

01.02.18

ESTRUCTURA

72.276,69
240.433,56

Capítol

01.02.19

COBERTA

Capítol

01.02.20

TANCAMENTS I DIVISÒRIES FIXES

37.544,57
51.943,86

Capítol

01.02.21

IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

18.665,71

Capítol

01.02.22

REVESTIMENTS

55.758,18

Capítol

01.02.23

PAVIMENTS

41.100,32

Capítol

01.02.24

TANCAMENTS LLEUGERS

167.733,39

Capítol

01.02.25

INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ

14.869,58

Capítol

01.02.26

INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ

37.290,93
76.447,42

Capítol

01.02.27

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ

Capítol

01.02.28

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

11.615,64

Capítol

01.02.29

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

13.214,44

Capítol

01.02.30

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

11.962,16

Capítol

01.02.31

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

Capítol

01.02.32

INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT

Capítol

01.02.33

INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

1.245,60

Capítol

01.02.34

PROTECCIONS

3.851,47

Capítol

01.02.35

EQUIP I SENYALITZACIÓ

Capítol

01.02.36

AJUTS DEL RAM DE PALETA

Títol

01.02

EQUIPAMENT

5.624,70
16.260,49

14.565,86
915,00
905.049,07

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.900.384,21
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Títol
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Títol

01.01

RENOVACIÓ URBANA

995.335,14

Títol

01.02

EQUIPAMENT

905.049,07

Títol

01.03

MESURES D'ESTALVI D'AIGUA

Títol

01.04

MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

4.780,89
41.884,59
euros

euros
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7. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT
DE L’ADMINISTRACIÓ

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Desembre de 2016

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
RENOVACIÓ URBANA ..............................................................................................................

995.335,14 €

EQUIPAMENT ...........................................................................................................................

905.049,07 €

MESURES D’ESTALVI D’AIGUA .................................................................................................

4.780,89 €

MESURES D’EFICIÈNCIA ENÈRGETICA ......................................................................................

41.884,59 €

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT.................................................................................................

40.707,46 €

GESTIÓ DE RESIDUS .................................................................................................................

59.935,95 €

SEGURETAT I SALUT .................................................................................................................

39.988.59 €
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PRESSUPOST PEM .......................................................................................................... 2.087.681,69 €

DESPESES GENERALS + BENEFICI INDUSTRIAL (19%) ....................................................

Cost directe

GR + SS

521.711,65 €
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ....................................................................................... 3.006.052,86 €
TREBALLS ENDESA (AMB IVA) ..................................................................................................

28.795,19 €

TREBALLS TELEFÒNICA (AMB IVA) ...........................................................................................

11.779,34 €

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ..........................................

3.046.627,39 €

Del que se’n deriva, igualment, per a coneixement de l’Administració, als efectes oportuns, que l’import total per
separat de cada un dels conceptes projectats, després d’incloure’ls‐hi la part proporcional de Gestió de Residus i de
Seguretat i Salut, i d’aplicar‐els‐hi el coeficient de BI+DG (19%) i l’IVA (21%), és:

IVA

PC

995.335,14

50.035,49

1.045.370,63

1.243.991,05

261.238,12

1.505.229,17

EQUIPAMENT

905.049,07

45.496,81

950.545,88

1.131.149,60

237.541,42

1.368.691,01

4.780,89

240,34

5.021,23

5.975,26

1.254,80

7.230,06

41.884,59

2.105,54

43.990,13

52.348,25

10.993,13

63.341,39

40.707,46

2.046,36

42.753,82

50.877,05

10.684,18

61.561,23

1.987.757,15

99.924,54

2.087.681,69

2.484.341,21

521.711,65

3.006.052,86

MESURES D'ESTALVI D'AIGUA
MESURES D'EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT
Totals

Terrassa, desembre de 2016
Els redactors del projectes:

Miquel Orriols i Mas

(L’import del pressupost per al coneixement de l’administració és de TRES MILIONS QUARANTA‐SIS MIL SIS‐CENTS
VINT‐I‐SET EUROS, AMB TRENTA‐NOU CÈNTIMS).

Incloses
DG i BI

RENOVACIÓ URBANA

396.659,52 €
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.484.341,21 €

IVA (21%) ......................................................................................................................

PEM

Carles Orriols i Caba

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat

Desembre de 2016

Projecte bàsic i executiu actualitzat del nou equipament i millora de la urbanització de la Pl. de la Maurina i dels carrers Felip II i Franc Comtat
Desembre de 2016
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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