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DADES GENERALS

1.1 Objecte del projecte
Aquesta documentació té com a objecte la descripció de les obres a realitzar en la Rehabilitació i adequació
, les obres es poden resumir en una rehabilitació de la coberta,
estintolaments estructurals per a la conversió de les aules en sales diàfanes, la rehabilitació de les fusteries
exteriors, així com la restauració del paviment del porxo exterior.

1.2 Dades del projecte
Adreça:
Municipi:

Sant Joan de les Abadesses

Comarca:

Ripollès

Ref. cadastral:

1260101DG4716S0001FZ

Titularitat de

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Núm:

s/n

Codi Postal:

17860

Rehabilitació i adequació a Biblioteca
Pressupost total:

200.625,89
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1.3 Promotor
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

NIF:

P1717700G

Adreça:

Plaça Major

Núm:

3

Municipi:

Sant Joan de les Abadesses

Codi Postal:

17860

1.4 Tècnic redactor del projecte
Marc Grifell Vera

Col·legiat:

55134-1

Arquitecte
Adreça:

Pujada Sant Antoni

Núm.:

s/n

Municipi:

Sant Joan de les Abadesses

Codi Postal:

17860
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MEMÒRIA
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2.1 Descripció del projecte
2.1.1

Estat actual

Es tract
stà format, bàsicament, per tres cossos comunicats, internament,
per un espai central, que funciona com a hall

amb 5 arcs

de mig punt amb capitells amb ornaments florals, damunt dels quals,
, de dos frescos del pintor Josep
i cornises de terracota, on es combinen els
porxos, finestres i arcs cecs. Les barbacanes també tenen un treball important amb diverses peces de
ceràmica. En un extrem del cos central, hi ha un espai porticat; és un petit claustre obert en dues de les seves
bandes.

on hi ha el vestíbul, diversos despatxos, uns serveis i dues aules i una planta primera només sobre el vestíbul
central, la resta són sotacobertes utilitzats com a trasters.

q

ntervé té una superfície construïda de 365,68 m2 a la planta baixa, i a la
planta primera 81,73

m2
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çoneria sobre els quals es recolzen grans jàsseres de fusta amb
forjats de biguetes també de fusta.

En general, els forjats es troben en

bon estat de conservació i no mostren fletxes exagerades. La coberta és a quatre aigües, i acabada amb teula
àrab.
Les patologies principals de
la coberta,
els
sòcols de les façanes, que estan molt deteriorats i presenten despreniments importants dels revestiments, que en
.
Caldria recuperar i restaurar tots els esgrafiats de la façana i la substitució de peces ceràmiques trencades de
capitells i cornises.
Les finestres són de vidre senzill i els tancaments de fusta actuals no garanteixen una bona estanqueïtat. Els
porticons de llibret de fusta, estan molt deteriorats, no tanquen bé, alguns estan mig despenjats i trencats.
Actualment tot el conjunt
La biblioteca

-lo com a biblioteca.

actualitat té uns 63 m2, i disposa només de 5.181 documents de consulta.

Des del Servei de Biblioteques de la Diputació calcula que per una població com la de Sant Joan de les
Abadesses amb uns 3.200 habitants serien necessaris 10.407 documents i 520 m2 de superfície.
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Així doncs la intervenció i el trasllat de la Biblioteca a aquest edifici encara no podrà absorbir tot el programa
necessari per donar compliment a les prescripcions de Biblioteques, però sí que amb una intervenció ajustada a
consulta i preparar-se per la creació de la biblioteca definitiva, ja sigui en aquesta nova ubicació amb la resta
onjunt o en una altra ubicació.
En les següents imatges es poden

Façana principal amb serigrafiats.

Porticons de llibret malmesos
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Humitats parts inferiors de les façanes que poden ocasionar filtracions.

Paviments trencats i humitats parts inferiors de les façanes que poden ocasionar filtracions.
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Humitats interiors ocasionats per filtracions de la coberta.

Paviments empedrats i enllosats exteriors trencats.
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Paviments de tova exterior malmesos.

Estructura de coberta del porxo.
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Programa funcional i usos

El programa funcional definit per l’Ajuntament consisteix en la reforma de l’edifici de l’Escola Abadessa Emma,
per a resoldre patologies diverses, substitució de les fusteries, creació d’espais diàfans i l’adaptació de les
instal·lacions elèctriques existents. Aquesta reforma permetrà el trasllat de l’actual biblioteca, donant un ús
públic a l’edifici i així evitar que es pugui deteriorar més aquest important edifici si queda en desús.
Les obres que es definiran a continuació permetran disposar d’un edifici públic que respondrà a les necessitats
funcionals requerides per una biblioteca municipal per Sant Joan de les Abadesses, així doncs, es disposarà de
diverses zones de lectura en espais diàfans que afavoreixen l’entrada de llum natural des de les obertures
existents, i al centre d’aquests espais, una sala de recepció que actuarà com a nexe d’unió i punt central de la
biblioteca. Disposar d’un espai diàfan i totalment comunicat permetrà el control de tots els espais des de la
recepció per tal de disposar del mínim personal de l’equipament possible, adequat pel municipi.
A més, les obres permetran millorar notablement l’eficiència energètica, tant de l’edifici principal on se situarà la
biblioteca com de la sala polivalent.

2.1.3

Obres a realitzar

Les obres a realitzar a l’edifici principal consistiran en la rehabilitació de l’edifici per tal de reparar els
desperfectes que s’han produït al llarg del temps com són les filtracions en paraments horitzontal, les fusteries
trencades, els paviments enfonsats i deteriorats... així com les actuacions necessàries per tal que l’edifici
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s’adeqüi a les característiques d’una biblioteca, des de la creació d’obertures interiors per generar espais
diàfans fins a l’aportació del mobiliari necessari. També es realitzarà una substitució de les instal·lacions de
calefacció de la sala polivalent i de les instal·lacions d’il·luminació dels dos edificis per tal de millorar l’eficiència
energètica el conjunt, així com la substitució de les fusteries de l’edifici principal.
Les obres s’iniciaran amb la reparació de la totalitat de la coberta, punt on es generen les filtracions que han
afectat a part dels revestiments i fusteries interiors de la planta baixa i que consistirà en la substitució del 40% de
les teules, la reconstrucció dels aiguafons amb peces de coure i el tractament químic de l’estructura de fusta
vista del porxo posterior. També s’afegirà aïllament 5 cm de llana de roca al sota coberta.
Un cop les feines de coberta s’hagin finalitzat es continuarà amb la desconnexió de la instal·lació elèctrica
existent que es troba vista passant pels paraments horitzontals i verticals de l’edifici, així com els radiadors de
fosa existent que es trobin en futurs punts de pas de la biblioteca. També s’extrauran tots els elements que es
troben a les superfícies dels paraments verticals com pissarres, llistons de fusta clavats a la paret... Un cop extrets
aquests elements es prosseguirà amb l’extracció de les fusteries interiors afectades pel projecte, i seguidament
es durà a terme l’enderroc dels envans de la sala 3 i del bany 1. També s’enderrocaran els revestiments interiors i
exterior que s’hagin fet malbé com són enguixats o arrebossats amb humitats.
A continuació s’iniciarà l’enderroc i estintolament dels nous arcs de mig punt que tindran les mateixes
característiques que els existents. A mesura que s’enderroquin les parets es col·locaran cindris de fusta que
facilitaran la formació dels arcs amb peces ceràmiques col·locades en sardinell. A l’hora els cindris estaran
apuntalats amb puntals telescòpics.
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Un cop finalitzada la formació d’arcs es desapuntalaran els cindris i es deixarà pas lliure per poder realitzar la
resta de feines, que continuaran amb la construcció de parets de 15cm per tapiar diversos punts com
l’obertura de la sala 3, o les obertures existents al porxo posteriors, aquestes quedaran a punt per ser enguixades
o arrebossades. També es tradossaran quatre trams de façana amb aïllament de llana de roca de 5 cm de
gruix.
Amb el nous arcs fets i amb les noves parets construïdes es duran a terme les feines de substitució de la totalitat
de les fusteries exteriors, incloent els porticons de les finestres existents i les balconeres. Cal remarcar que la porta
interior de pas entre el vestíbul 1 i el vestíbul 2 s’extraurà i es repararà, substituint farratges i vidres, i donant-li una
nova capa de pintura. L’objectiu és poder mantenir un dels elements més representatius de l’arquitectura de
l’antiga escola, com són aquestes fusteries amb una gran quantitat de peces de vidre que s’adapten al
perímetre dels arcs i que permeten el pas de llum.
Amb les fusteries exteriors ja substituïdes per unes de fusta amb vidre doble de 4+4/12/4+4 i la coberta totalment
reparada i un cop s’hagi comprovat que no existeixen noves filtracions, s’iniciaran les feines d’enguixat i pintat
interior, també es col·locarà 5 cm d’aïllament de llana de Roca al fals sostre existent i es duran a terme les feines
de redistribució tant de la instal·lació elèctrica existent que es troba totalment funcional i en bon estat com la
redistribució de radiadors.
Al bany 1, que passa de tenir dos cabines a tenir-ne una que sigui accessible, es reconstruirà l’enrajolat i es
col·locaran sanitaris nous i finalment per acabar les feines interiors es col·locarà la porta corredissa amb guia
vista d’aquest bany i les dues cristalleres que s’adapten al buit dels arcs i que es trobaran entre la recepció i la
zona de lectura 2.
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Es reconstruirà tant el paviment que es troba davant del porxo d’entrada, respectant tant la superfície
enllosada existent com el motiu que forma el paviment empedrat. També es refarà el paviment de tova
ceràmica del porxo posterior, que al llarg del temps s’ha vist deteriorat i trencat.
Pel que fa al poliesportiu s’afegiran 6 cm de poliuretà projectat.
Finalment es col·locarà el nou enllumenat LED i tot el mobiliari de la biblioteca.
A la sala polivalent es començarà per realitzar la instal·lació de connexió a la caldera de biomassa existent a
l’edifici principal per tal de portar-la a la sala. Des d’aquí es connectaran els 4 nous aerotermos que substituiran
la instal·lació d’aerotermos elèctric actuals. Finalment se substituiran les lluminàries de focus actuals per noves
pantalles LED.

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses | T. 972 72 23 27 | etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

MEDI AMBIENT

2398-000003-2020

Codi Segur de Verificació: f0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c3608
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_10279999
Data d'impressió: 23/02/2022 11:22:52
Pàgina 12 de 187

SIGNATURES

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

2.1.4
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Normativa urbanística

nents als Plànols de
Planejament Urbanístic vigent del Terme Municipal de Sant Joan de les Abadesses.
Planejament vigent:

Pla

Classificació:

Sòl Urbà i urbanitzable

Qualificació:

Zona 4.1. Equipaments comunitaris i habitatges dotacionals.

les Abadesses dins del nivell de protecció de Monument.
Per altra banda, les obres que es pretenen desenvolupar no modifiquen la volumetria, el nombre de plantes,

2.1.5

Quadre general de superfícies

Estat actual

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA TOTAL
1

PB

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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2
3

PORXO POSTERIOR

4

PP

22,79 / 2

SC TOTAL MASIA

322,50

m2

22,79

m2

11,40

m2

81,73

m2

438.42

m2

322,50

m2

22,79

m2

11,40

m2

356,69

m2

SUPERFÍCIE CONSTRUIDA INTERVENCIÓ
1

PB

2
3

PORXO POSTERIOR

SC INTERVENCIÓ

22,79 / 2
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SUPERFÍCIE ÚTIL INTERVENCIÓ
1

20,64

m2

2

VESTÍBUL 1

3,55

m2

3

VESTÍBUL 2

18,33

m2

4

VESTÍBUL 3

10,06

m2

5

SALA 1

5,73

m2

6

SALA 2

8,22

m2

7

BANY 1

12,55

m2

8

BANY 2

5,50

m2

9

BANY 3

2,45

m2

10

RECEPACIÓ

35,12

m2

11

ZONA DE LECTURA 1

63,11

m2

12

ZONA DE LECTURA 2

55,74

m2

13

ZONA DE LECTURA 3

38,43

m2

14

ZONA DE LECTURA REVISTES

4,43

m2

15

PORXO POSTERIOR

41,23

m2

325,10

m2

SU INTERVENCIÓ

2.2 Compliment del CTE i altres reglaments i disposicions
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Les solucions adoptades en el projecte tenen com a

No obstant, la intervenció a realitzar és exclusivament de rehabilitació
considerant el principi de no
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2.2.1
Aquest apartat no
2.2.2

pel que fa a cambres higièniques, i
també el que estableix el CTE DB SUA pel que fa a la supressió de graons.
(2.4.2_Annex 2 del Decret 135/1995)
a que

barres de suport a una alçada de 0,70m.
Itineraris accessibles (4.3_CTE DB SUA 1)

punt, amb un

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
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2.2.3

Seguretat estructural
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2.2.4
Les condicions de
catalogat amb un cert valor patrimonial es compleixen les exigències que determina el CTE DB SI en la mesura
, així com la Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i

(DB SI 1)
Segons el programa func
biblioteca mentre que la planta primera i el volum annex no tenen ús. Així doncs la totalitat de la superfície

La resistència al foc particions q

serà EI 90.
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Evacuació dels ocupants (DB SI 3)

Segons la taula 2.1 del DB SI 3 es considera una ocupació de 2 m2/persona a les zones de lectura de
biblioteques i vestíbuls generals.
SUPERFÍCIE ÚTIL
VESTÍBUL 1

3,55

m2

VESTÍBUL 2

18,33

m2

VESTÍBUL 3

10,06

m2

SALA 1

5,73

m2

SALA 2

8,22

m2

RECEPACIÓ

35,12

m2

ZONA DE LECTURA 1

63,11

m2

ZONA DE LECTURA 2

55,74

m2

ZONA DE LECTURA 3

38,43

m2

4,43

m2

242,72

m2

ZONA DE LECTURA REVISTES
SU INTERVENCIÓ

Planta Baixa

242,72 m2

2 m2/ persona

122persona

Nombre

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
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Els recorreguts

inferiors a 50m des de qualsevol dels seus punts.

Les portes i passos
(P = nombre de persones que es preveu que passin per aquest pas)
122/200 = 0,61m

0,80m

La mida de cada
Senyalització i il·luminació
É

i haurà de complir les

següents condicions:
a) Serà

-se

una caiguda del 70% de la seva tensió en règim normal de funcionament.
b) Mantindrà les condicions de servei durant una hora com a mínim, des del moment en que es produeixi el
fallo.
c)
d) Luminància serà, com a mínim, de cinc lx en els següents espais:
-

Els locals i espais on hi hagin instal·lats quadres elèctrics, centres de control de comandaments

-

En els locals on hi hagin els quadres de sistemes de control contra incendis.
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e)

porcionada en els diferents punts de cada zona serà tal que la divisió
entre la luminància màxima i la mínima serà menor a 40.

f)

-se considerant nul el factor de reflexió de parets i sostres i
contemplant un factor de manteniment que comprengui la reducció del rendiment lluminós degut a

També s
prot

definides en la norma UNE 23034:1988 i segons els següents

criteris:
a)
tres usos quan els recintes no excedeixin de 50 m2. aquestes siguin visibles
b)

tides previstes exclusivament per
aquest ús.

c)
des del qual no es vegin les sortides o les seves senyals indicatives i particularment en tota sortida de recinte
amb una ocupació superior a 100 persones i que accedeixi lateralment a un passadís.
d)
senyals de forma que quedi clarament indicada la alternativa correcte.
e)
sortida i que puguin induir a error. Aquests es col·locaran en un lloc visible, però mai a la fulla de les portes.
f) Les senyals e
g) Les dimensions de les senyals seran:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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- 594 x 594mm
Control de fum
No és necessària la instal·lació de cap sistema de control de fum quan la ocupació és inferior a 1000 persones.
Instal·lacions de protecció contra incendis (DB SI 4)
-113B a 15 m de recorregut des de qualsevol punt

Intervenció de bombers (DB SI 5)

espais de maniobra compleixen amb tot el que queda

a) Una amplada lliure superior a 3.5m.
b) Una altura lliure mínima de 4.5m.
c) Una capacitat portant del vial superior a 20 KN/m2.
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Entorn dels edificis

(DB SI 6)
Segons la taula 3.1 del DB SI 6, els elements estructurals principals poden tenir una resistència al foc R90.

2.2.5
Tots els edificis compliran
135/1995, de 24 de març). Al tractar-

tindran els

Seguretat davant el risc de caigudes (DB SUA 1)

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
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Lliscositat dels paviments
Localització i característiques del paviment

Classe

Resistència al lliscament

Zones interiors seques amb pendent inferior al 6%

1

15 < Rd

Zones interiors seques amb pendent superior al 6% i escales

2

35 < Rd

Zones interiors humides amb pendent inferior al 6%

2

35 < Rd

Zones exteriors, piscines i dutxes

3

Estança/es
Pista
Grades
Magatzems
Escales
Vestidors
Serveis
Exteriors
Dutxes

Discontinuïtats del paviment
No hi haurà cap mena de discontinuïtat en els paviments, a excepció de canvis de paviment que no
excedeixin de 5 cm es resoldran amb un pendent inferior al 25%.
Desnivells
No hi haurà cap desnivell que excedeix de 55cm sense una diferenciació visual i tàctil. La diferenciació
començarà a 25cm de la vora com a mínim.
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(DB SUA 2)
Impacte
-

Impacte contra elements fixes

La altura lliure de pas en zones de
.
Els elements fixes que sobresurtin de les façanes i que es trobin situats en zones de circulació, estaran a una
altura mínima de 2200mm.
A les zones de circulació no hi podrà haver cap element que sobresurti més de 150mm en horitzontal a una
altura compresa entre 1000mm i 2200mm amidats des del terra.
s volats a una altura inferior a 2000mm, tals com replans, trams

-

Impacte contra elements practicables
s de pas situades al lateral dels passadissos que tinguin una

amplada inferior a 2,
Si existeixen portes de vaivé situades en zones de circulació, aquestes tindran parts transparents o translúcides
els 0,70m i els 1,50m.
-

Impacte contra elements fràgils

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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en el punt 2 del DB_SUA 2 estaran
constituïdes per elements laminats o trempats que resisteixin un impacte de nivell 3.
-

Impacte contra elements insuficientment perceptibles

Les superfícies vidriades que es puguin confondre amb portes o obertures

icaran degudament.

Atrapada
En el cas de portes corredisses i elements

, no poden tenir una distància

inferior a 20cm fins a un objecte fix pròxim, així com també han de disposar de dispositius de protecció
adequats al tipus
(DB SUA 3)

quedar

Les dimensions i la distribució dels petits recintes i espais seran adequades per tal de garantir als usuaris en
aquest espai.
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Seguretat davant el risc degut a la il·luminació inadequada (DB SUA 4)
Enllumenat normal a les zones de circulació

amb un
previst desenvolupar-

Tots els locals disposaran

pecificacions del punt 2 del DB SUA 4.
(DB SUA 5)

(DB SUA 6)

Seguretat davant el risc degut a vehicles en moviment (DB SUA 7)

(DB SUA 8)
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No serà necessari cap sistema de protecció davan
Accessibilitat (DB SUA 9)
A

Tots els accessos i recorreguts del complex seran accessibles.
2.2.6

Salubritat

2.2.7

2.2.8

Protecció enfront el soroll

2.2.9

Ecoeficiència
obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de

Catalunya relatius a l

mes constructius i els residus.
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ANNEXES A LA MEMÒRIA
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FOTOGRAFIES HISTÒRIQUES
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Escola Abadessa Emma, des del pati inferior

Vista des del pati superior,
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Façana principal,

Vista des del pati inferior,
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Vestíbul central,

Detalls del paviment del vestíbul central,
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Arcs de mig punt i voltes de mocador del vestíbul central,

Porxo posterior (claustre exterior),
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Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

quantitats
codificació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:
Municipi :

Sant Joan de les Abadesses

Comarca :

Ripollès

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

t

0,00 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu:
Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
reutilització
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra
altra obra
terres reutilitzades i terres portades a abocador
NO
NO

és residu:
a l'abocador
SI

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Residus d'enderroc
Codificació residus LER

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

Ordre MAM/304/2002

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

24,948

0,512

13,860

Volum aparent

obra de fàbrica

170102

0,542

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

0,000

petris

170107

0,052

25,454

0,082

13,699

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

1,000

0,066

1,250

vidre

170202

0,001

0,800

0,004

0,032

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,115

0,004

0,096

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

fibrociment

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

definir altres:

-

0,000

-

0,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

altre material 2

0,000

0,000

0,000

0,000

totals d'enderroc

0,7556

3
28,94 m

0,7544

52,32 t

Residus de construcció
2

Codificació residusPes/m
LER
(tones/m2)
Ordre MAM/304/2002

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
3,0634

0,0896

3,1949

0,0150
0,0320
0,0020
0,0039
0,0010

1,3067
1,3006
0,2804
0,1401
0,0357

0,0407
0,0261
0,0118
0,0097
0,0013

1,4517
0,9292
0,4209
0,3467
0,0464

0,0380

0,1522

0,0285

1,0176

0,0285
0,0061
0,0030
0,0004

0,0431
0,0564
0,0296
0,0232

0,0045
0,0104
0,0119
0,0018

0,1605
0,3692
0,4237
0,0642

totals de construcció

3
4,21 m

3,22 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-
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Terres contaminades

-

especificar

-
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MINIMITZACIÓ
PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

si
si
si
-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.6.OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

si
si
si
-

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes
2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.5.6.ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES
fusta en bigues reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

1,00 t

3
1,25 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

3
0,00 m

Total d'elements reutilitzables

1,00 t

1,25 m

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum

Reutilizació (m3)

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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m3 (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Total

0,0

a la mateixa obra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Terres per a l'abocador
volum aparent (m3)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a
l'obra supera les quantitats que segueixen
R.D. 105/2008
Formigó
Maons, teules i ceràmics
Metalls
Fusta
Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

tones
80
40
2
1
1
0,50
0,50

Projecte
1,30
26,25
0,02
1,04
0,80
0,03
0,03

inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
si
no
no
no
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial
no especial
no especial
no especial
especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus
projecte*
R.D. 105/2008
no

no

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

no

no

Contenidor per Formigó
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...)

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

No especials Contenidor per Vidre

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
Residus de la construcció
Diposit Controlat
Miquel Gardell, SA

adreça

codi del gestor

C/ Camprodon, 10

E-1308,12

Sant Pau de Seguries (17864)

PRESSUPOST
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

Classificació a obra: entre

3

12,00
5,00

3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8

La distància mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m3 per a cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre
Abocador: runa bruta (barrejat): entre

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre

3

4,00
15,00

3

Especials**: num. transports a

0

3

5,00
3

70,00

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

* Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

RESIDU

Volum

Classificació

Excavació

m3 (+20%)

12,00

Terres

0,00

-

-

Terres contaminades

0,00

-

-

Transport
3

5,00

Valoritzador / Abocador
3

3

5,00

m3 (+35%)

4,00

runa bruta
3

15,00

Formigó

1,25

-

6,27

-

18,82

Maons i ceràmics

20,67

-

103,35

-

310,06

Petris barrejats

19,06

-

95,31

-

285,93

Metalls

0,09

-

0,43

-

1,30

Fusta

1,90

22,85

9,52

7,62

-

Vidres

0,04

-

100,00

-

0,65

Plàstics

0,50

-

2,49

-

7,48

Paper i cartró

0,57

-

2,86

-

8,58

Guixos i no especials

0,66

-

3,30

-

9,90

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

44,75

22,85

0,00

323,54

7,62

642,71

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

El volum dels residus és de :

El pressupost de la gestió de residus és de :

3

0,00
runa neta

Construcció

70,00

0,00

996,72

3
44,75 m

996,72 euros

3
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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

-

unitats

1

unitats

-

CONTENIDOR 5 M 3 AMB TAPES

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

CONTENIDOR 5 M 3

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
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Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :
Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
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DOCUMENT

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
plec de condicions
tècniques

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per
la Propietat.

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites,
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge
del:

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)

% de reducció per minimització

Previsió final de
l'Estudi

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T

54,53 T

10,00 %

49,08 T

Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
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Residus de construcció i enderroc **

0,00 T

11 euros/T

0,00 euros

49,08 T

11 euros/T

539,87 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

49,1 Tones
539,87 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
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ANNEX 3

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

CONTROL DE QUALITAT

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses | T. 972 72 23 27 | etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

MEDI AMBIENT

2398-000003-2020

Codi Segur de Verificació: f0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c3608
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_10279999
Data d'impressió: 23/02/2022 11:22:52
Pàgina 36 de 187

SIGNATURES

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

PLA DE CONTROL DE QUALITAT
El contingut del Pla de Control, segons el CTE, és el següent:
- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i

conservació,

realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris
les accions a adoptar i els criteris
conservació i manteniment.

i rebuig, i

-se abans de la seva realització, toleràncies admissibles,
garanties de
qualitat, criteris

i rebuig.

finals de
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució
tipus de controls, que són els següents:

ha de generar diversos

DELS MATERIALS
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Inspeccions:
Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
Es faran a partir de:
- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els
següents documents:
Documents
full de subministrament i etiquetat.
Certificat de garantia del fabricant
Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.
Assaigs:
Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent.
DF.

Verificacions:
projecte.
Proves de servei:
Assaigs de
en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.
Passem, tot seguit, a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb
el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de
la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a
realitzar.
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LLISTAT DE PROVES I CONTROLS MÍNIMS A REALITZAR

1.
1.1. Recepció de materials
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las
peces.
- Sorres
- Ciments i cal
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovació de dosificació y resistència
1.2. Control de fàbrica
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Tres categories

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.
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1.3. Morters i formigons de replè
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de dosificació, barreja i posada en obra
1.4. Armadura
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de recepció i posada en obra
1.5. Protecció de fàbriques en execució
(Decret 375/88 de la Generalitat)
- Protecció contra danys físics
- Protecció de la coronació
- Manteniment de la humitat
- Protecció contra gelades
- Trava temporal

2. TANCAMENTS I PARTICIONS
2.1. Control de qualitat de la documentació del projecte
El projecte defineix i justifica la solució de
aportada.
2.2. Subministrament i recepció de productes
Es comprovarà la existència de marcat CE.
2.3.

-

Execució
amb les especificacions de projecte.
Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució
dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
Posada en obra
tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.
Fixació
de fusteria per a garantir la estanquitat al pas
i
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3. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS
3.1. Control de qualitat de la documentació del projecte
(Decret 375/88 de la Generalitat)
El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant

3.2. Subministrament i recepció de productes
(Decret 375/88 de la Generalitat)
Es comprovarà la existència de marcat CE.

productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats
de reacció i de resistència front al foc.
3.3.
(Decret 375/88 de la Generalitat)

-
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1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

-

Verificació de les dades de la central de
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així
com la seva ubicació i muntatge.
Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i
subjecció.
Verificar la
característiques i muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

4. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT
4.1. Control de qualitat de la documentació del projecte
aportada.
4.2. Subministrament i recepció de productes

4.3.

-
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ANNEX 4

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

CALENDARI D EXECUCIÓ DE L OBRA
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PLA DE MANTENIMENT DE L IMMOBLE
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Detall

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Emplaçament
Codi Postal: 17860

Municipi: Sant Joan de les Abadesses

Promotor
Nom: Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
Adreça: Plaça Major, 3
Codi Postal: 17860
Municipi: Sant Joan de les Abadesses

NIF: P1717700G

Autor/s projecte
Nom: Marc Grifell Vera

Núm. col.: 55134-1

Signatura/es
Lloc i data:

Visats oficials

Sant Joan de les Abadesses

a 9

de

Setembre

de

2020
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Introducció

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi
ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions
inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris,

La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació.
L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial,
funcional i estètic.
Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a
tercers amb la corresponent responsabilitat civil.
La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una
deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques.
Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums
La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es
destaquen:
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Codi Civil.
Codi Civil de Catalunya

Llei de l'Habitatge 24/1991 de 29 de novembre.
Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques.
Legislacions sobre els Règims de propietat.
Ordenances municipals.
Reglamentacions tècniques.

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 49/1960 del 21 de
juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de juny) i pels Estatuts específics de
la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior.
Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de propietaris, i
estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca l'obligatorietat de mantenir
en bon estat de conservació els elements constructius i les instal·lacions - siguin comunes o privatives - i
contribuir a les despeses generals d'explotació i manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de
participació contemplat en l'Escriptura de Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici.
És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris a
Administradors de Finques col·legiats.

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei d'Arrendaments
Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures de l'arrendador i de
l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.
És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats.
Sobre les instruccions d'ús i manteniment
Les in
amb el projecte

el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment,
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ue han intervingut en el procés edificatòri, conformaran
-

siguin o no
propietaris les quals va ser projectat i construït.
Els usos pr
Ús principal: Biblioteca

Situació: Totalitat edifici

Usos subsidiaris:

Situació:

Instruccions de manteniment:
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal
funcionalitat.
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de manteniment. Aques
i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han
rescripcions dels tècnics

Al llarg de la vida útil de l
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de
nsignant al Llibre

Fonaments
I.-

Elements de contenció
:

Condi
La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de
salubritat previstes per a les quals s'ha construït l'edifici.

elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència
municipal.
Incidències extraordinàries:
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Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament.
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions
resistents del subsòl.
es)
o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar
les condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres.
Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament
mesures adients.
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferen
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció.
Revisions del
de impermeabilització exigit.

Estructura
I.-

:

r no
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin modificacions,
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quals s'ha construït l'edifici.
Aquesta prescripci
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els
nts pesants (entre d'altres:
sostres per intercomunicació entre plantes.
Les
Càrrega
uniforme
kN/m2 (Kg/m2)
2 (200)
3 (300)

Càrrega
concentrada
kN - (Kg)
2 (200)

Càrrega
lineal
kN/m-(Kg/m)

A1

A

altura
Trasters

Zones residencials

3
4

(300)
(400)

2

0,8

(80)

0,8

(80)

0,8

(80)

0,8

(80)

0,8

(80)

(200)

A2
altura
Zones administratives

B

altura
Zones amb taules i cadires

C

2
3

(200)
(300)

2

(200)

Zones administratives

Zones de reunió (llevat
les superfícies
corresponents als
usos A,B i D)

3 (300)

4 (400)

C1
altura
Zones amb seients fixes
C2
altura

4

(400)

4

(400)

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

MEDI AMBIENT

2398-000003-2020

Codi Segur de Verificació: f0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c3608
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_10279999
Data d'impressió: 23/02/2022 11:22:52
Pàgina 46 de 187

SIGNATURES

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure
C3

5

pú
museus, etc.

(500)

4 (400)

1,6 - (160)
altura
Zones destinades a gimnàs o activitats físiques

5 (500)

7 (700)

C4

1,6 - (160)
altura
5 (500)

4

(400)

C5

D

3 - (300)

altura
D1
Locals comercials
D2
Supermercats, hipermercats o grans superfícies
Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN 3.000Kg)
Zones comercials

5 (500)
5 (700)
2 (200)

4 (400)
7 (500)
20 (2.000)

E

1,6 - (160)
1 (100)

2

(200)

1 (100)
0

2 (200)
2 (200)

F

1,6 - (160)
Cobertes accessibles

G exclusives per

G1
G2

Cobertes amb inclinació inferior a 20º
Cobertes amb inclinació superior a 40º

conservació

0,8
.........

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un terreny zones privades
que dona empentes sobre altres elements estructurals
zones públiques

2

(80)
(200)

1 (100)
3 (300)

........

càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)

.........

càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat)
-AE del CTE ?

SI

NO

Característiques de vehicles especials: ........
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Les accions permanents, les deformacions admeses - així com
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades en
Intervencions dura
consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment
de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les
prestacions in
Neteja:
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qu
Incidències extraordinàries:
Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han
de reparar immediatament. L'acció continuada de l
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres)
perquè prenguin les mesures oportunes.
II.- Instruccions de manteniment:
de
manteniment.
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De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.).

Cobertes
I.-

:

Tipus de coberta i ús : Coberta inclinada no transitable de teula
ceràmica àrab sobre encadellat de tova ceràmica

Situació: Coberta dels volums de
planta baixa i planta primera

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions

el seu comportament tèrmic o acústic, o
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar una
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ats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics agressius com
olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc.

les cobertes, caldrà
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
itatges o locals.
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general,
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, aquestes
noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, els mitjans
i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes durant les
operacions de manteniment.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta (juntes,
no alterin les seves prestacions inicials.
Neteja:

Incidències extraordinàries:
Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als
perquè prenguin ràpidament les mesures

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

MEDI AMBIENT

2398-000003-2020

Codi Segur de Verificació: f0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c3608
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_10279999
Data d'impressió: 23/02/2022 11:22:52
Pàgina 48 de 187

SIGNATURES

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà:
- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en bon
estat.
- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions.
- No llençar la neu de les cobertes al carrer.
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, tendals,
xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, claraboies,
entre d'altres).
II.- Instruccions de manteniment:
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes,
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
Inspeccions tècniques de la coberta.
la teulada o de la protecció de la impermeabilització.
paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges d'elements,
elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, entre d'altres).

Façanes
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I.-

:

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de
seguretat i salubritat específique
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració.
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin
caigudes.
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de
de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions
la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors
a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho.

consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes,
proteccions, etc.) o dels tancaments de vid
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
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Neteja:
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics,
anteniment donades pel fabricant.
Incidències extraordinàries:
Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants.
elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del manteniment de
Servei de Bombers.
Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Tancar portes i finestres.
- Plegar i desmuntar els tendals.
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit.
- Si s'escau, subjectar les persianes.
Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà:
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions.
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals,
persianes, entre d'altres).
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer.
II.- Instruccions de manteniment:
manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
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Inspeccions tècniques de les façanes.
fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats,
ancoratges, ràfecs o cor

I.-

:

prestacions de funcionalitat, seguretat i

nt tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas

bjectes que puguin dificultar la correcte circulació
-se servir com a
-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè.

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

MEDI AMBIENT

2398-000003-2020

Codi Segur de Verificació: f0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c3608
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_10279999
Data d'impressió: 23/02/2022 11:22:52
Pàgina 50 de 187

SIGNATURES

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal.
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o
prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.
Neteja:
s'han de netejar
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat.
Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats
per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel seu fabricant.
Incidències extraordinàries:
Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin
del
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar
en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures genèriques que es
Accions:
- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.
n

calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir.
-
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finestra ni despenjar-se per les façanes.
Evacuació:
cte, de la
recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta
evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la mateixa fins que surti de
-

No utilitzi mai els ascensors.
-se, caminar a quatre grapes,
retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.

II.- Instruccions de manteniment:
de manteniment.
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:
Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments
Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua
Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin
signes d'oxidació.
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PREUS SIMPLES
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MOBILIARI
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Delegacion comercial Catalunya:
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17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES (Gir)
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Nº CLIENT

201166

N.I.F.

43041934

CODI

TELÈFON

E.MAIL

972
alcaldia@santjoandelesabadesses.cat
720100

DESCRIPCIÓ

UNITATS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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PRESTATGERIES ADULTS
P1-PRESTATGERIA-BIBLIOTECA DE 588X210X31CM FONDÀRIA
Formada per 7 mòduls de 80cm
6 Prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm)
Prestatge-tapa de 5cm i sòcol de 12cm alçada
Costats laterals i centrals de doble xapa de 35mm de gruix
Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges
Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge
Color a escollir de la carta
Model CS

1,000

P2-PRESTATGERIA-BIBLIOTECA DE 628X210X31CM FONDÀRIA
Formada per 4 mòduls de 90cm i 3 de 80cm
6 Prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm)
Prestatge-tapa de 5cm i sòcol de 12cm alçada
Costats laterals i centrals de doble xapa de 35mm de gruix
Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges
Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge
Color a escollir de la carta
Model CS

1,000

P3-PRESTATGERIA-BIBLIOTECA DOBLE DE 304X160X62CM FONDÀRIA
Formada per 2 mòduls dobles de 90cm i 1 de 110cm
4+4 Prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm)

1,000

SUMA I SEGUEIX

Aquest pressupost tindrà una v alidesa de 30 dies.
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Delegacion comercial Catalunya:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Camí de la Pelleria, 26

C/Major, 3
17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES (Gir)
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CODI

N.I.F.

TELÈFON
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E.MAIL

972
alcaldia@santjoandelesabadesses.cat
720100

DESCRIPCIÓ

UNITATS

SUMA ANTERIOR
Prestatge-tapa de 5cm i sòcol de 12cm alçada
Costats laterals i centrals de doble xapa de 35mm de gruix
Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges
Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge
Base metàl·lica amb rodes, amb i sense fre
Color a escollir de la carta
Model CS
P4-PRESTATGERIA-BIBLIOTECA DE 117X210X31CM FONDÀRIA
Formada per 1 mòdul de 110cm
6 Prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm)
Prestatge-tapa de 5cm i sòcol de 12cm alçada
Costats laterals de doble xapa de 35mm de gruix
Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges
Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge
Color a escollir de la carta
Model CS

2,000

P5-PRESTATGERIA-BIBLIOTECA DOBLE DE 264X210X61CM FONDÀRIA
Formada per 2 mòduls dobles de 80cm i 1 de 90cm
6+6 Prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm)
Prestatge-tapa de 5cm i sòcol de 12cm alçada
Costats laterals i centrals de doble xapa de 35mm de gruix
Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges
Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge
Color a escollir de la carta
Model CS

2,000
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Aquest pressupost tindrà una v alidesa de 30 dies.
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Delegacion comercial Catalunya:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Camí de la Pelleria, 26

C/Major, 3
17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES (Gir)
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CODI
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720100

DESCRIPCIÓ

UNITATS

SUMA ANTERIOR
P6-PRESTATGERIA-BIBLIOTECA DE 191X210X31CM FONDÀRIA
Formada per 2 mòduls de 90cm
6 Prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm)
Prestatge-tapa de 5cm i sòcol de 12cm alçada
Costats laterals i centrals de doble xapa de 35mm de gruix
Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges
Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge
Color a escollir de la carta
Model CS

1,000

P7-PRESTATGERIA-REVISTER DE 97X210X43CM FONDÀRIA
Formada per 1 mòdul de 90cm
3 caixetins-revisters amb prestatge abatible i dipòsit
interior per nombres endarrerits, divisions interiors
graduables i desmuntables.
Expositor per a diaris de 6 varetes
Sòcol de 12cm alçada
Costats laterals de doble xapa de 35mm de gruix
Color a escollir de la carta
Model CS

1,000

P7/1-PRESTATGERIA-REVISTER DE 117X210X43CM FONDÀRIA
Formada per 1 mòdul de 110cm
5 caixetins-revisters amb prestatge abatible i dipòsit
interior per nombres endarrerits, divisions interiors
graduables i desmuntables.

1,000

SUMA I SEGUEIX

Aquest pressupost tindrà una v alidesa de 30 dies.

PÀG.

PREU

3

IMPORT

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

MEDI AMBIENT

2398-000003-2020

Codi Segur de Verificació: f0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c3608
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_10279999
Data d'impressió: 23/02/2022 11:22:52
Pàgina 60 de 187

SIGNATURES

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

Delegacion comercial Catalunya:

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES

Camí de la Pelleria, 26

C/Major, 3
17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES (Gir)

08915 BADALONA (Barcelona)
N.I.F.: B18592139
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@: catalunya@metalundia.com
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PRESSUPOST
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CODI
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TELÈFON
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DESCRIPCIÓ

E.MAIL

972
alcaldia@santjoandelesabadesses.cat
720100
UNITATS

SUMA ANTERIOR
Sòcol de 12cm alçada
Costats laterals de doble xapa de 35mm de gruix
Color a escollir de la carta
Model CS
TOTAL METRES LINIALS PRESTATGERIES: 176,80ML
30UT REVISTES I DIARIS

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

IMC64M0909C

BUC DE CÒMICS DE FUSTA
Mides: 90x90x40cm fondària
Amb 6 departaments a la part superior i 4 a la part frontal
Base de goma estriada
Part inferior prestatge-sòcol amb rodes amagades
Tauler de 19mm de gruix, xapat de Formica, color escollir
de la carta. Cantells de PVC.
color a escollir de la carta.

2,000

EXPOSITOR CD/DVD METÀL·LIC
Mides: 90x100x60cm fondària
Part superior amb 5 fileres en amplada, amb separacions
mòbils. Base de goma
Calaix inferior amb 5 divisions.
Guies telescòpiques d'obertura total.
Doble xapa metàl·lica llisa de 30mm de gruix,
Faldó davanter i rodes
Color a escollir de la carta
Model CS

2,000
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2,000

CADIRA D'ADULTS
16,000
Mides: 53x52,5x77,5cm alçada seient 45,6cm
Estructura metàl·lica de tub rodó de d=16mm
Colors estructures
NEGRE TEXTURAT RAL 9005, BLANC TEXTURAT RAL 9016, ANTRACITA
RAL 7016, GRIS RAL 7004, GRIS CÒDOL RAL 7032, PANTONE 5435C
PANTONE 7545C, PANTONE 5753C, PANTONE 4975C, PANTONE 1245C,
PANTONE 174C, PANTONE 533C, ALUMINI BRILLANT RAL 9006
Carcassa en polipropilè, colors:
NEGRE TEXTURAT RAL 9005, BLANC TEXTURAT RAL 9016, ANTRACITA
RAL 7016, GRIS RAL 7004, GRIS CÒDOL RAL 7032, PANTONE 5435C
PANTONE 7545C, PANTONE 5753C, PANTONE 4975C, PANTONE 1245C,
PANTONE 174C, PANTONE 533C

SUMA I SEGUEIX

Aquest pressupost tindrà una v alidesa de 30 dies.

PÀG.

972
alcaldia@santjoandelesabadesses.cat
720100

Capacitat part superior 200ut en caixa, 1000ut en funda
Capacitat calaix 200ut en caixa, 1000ut en funda
Capacitat total moble 400ut en caixa, 2000ut en funda
TAULA BIBLIOTECA DE 280X110X74CM ALÇADA
Estructura metàl·lica de 40x40mm amb reguladors,
pintada color a escollir de la carta.
Llarguers laterals endisats 20cm per facilitar l'accés amb
cadira de rodes.
Distanciadors de l'estructura al sobre.
Superfície de 30mm de gruix, en Formica, cantell de PVC,
color a escollir de la carta
Model TOLSTOI

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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SUMA ANTERIOR
Inclou tacs de feltre per evitar el soroll
Model LOTTUS 4801
PUFF RODÓ DE D=45CM I 44CM ALÇADA
Estructura de fusta folrada d'escuma de 30kg/CMHR
Seient 35kg/CMHR
Tacs anti-lliscants de goma
Entapissat Silvertex o Valencia, grup 3
Model CHAT 263151EE

2,000

PUFF RODÓ DE D=116CM I 35CM ALÇADA
Estructura de fusta folrada d'escuma de 30kg/CMHR
Seient 35kg/CMHR
Tacs anti-lliscants de goma
Entapissat Silvertex o Valencia, grup 3
Model CHAT 263151MD

1,000

BUTACA DE LECTURA
Mides: 63x70x82cm alçada, alçada seient 45cm
Potes i braços de fusta massissa de faig envernissada
natural o tenyida en wengué, noguera, cendra, antracita,
negre o cirerer
Entapissada en Silvertex o València a escollir
Protecció anti-microbiana, anti-bacteriana i anti-micótica
Alta resistència a l'abrassió 300000cycles
Resistència a la transpiració i saliva humana
Resistencia a l'orina, a la sang i a la llum UV
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SUMA ANTERIOR
Impermeabilitat, resistència a l'oli de girasol i a taques
Normativa UNE EN 71-3, Protecció ignífuga UNE 23727 90 IRM2
Model NOMADA
TAULA DE CENTRE DE D=70CM I 39CM ALÇADA
Peu de tub rodó de d=10cm amb peana rodona de d=50cm, colors
NEGRE TEXTURAT RAL 9005, BLANC TEXTURAT RAL 9016, ANTRACITA
RAL 7016, GRIS RAL 7004, GRIS CÒDOL RAL 7032, PANTONE 5435C
PANTONE 7545C, PANTONE 5753C, PANTONE 4975C, PANTONE 1245C,
PANTONE 174C, PANTONE 533C, ALUMINI BRILLANT RAL 9006
Sobre en Formica de 30mm gruix, cantell PVC,
color a escollir de la carta
Model PUNTO

1,000

TAULA CONTINUA DE 280X70X74CM ALÇADA
Estructura metàl·lica de 30x30 ó 40x40mm amb reguladors,
pintada color a escollir de la carta.
Llarguers laterals endisats 20cm per facilitar l'accés amb
cadira de rodes.
Distanciadors de l'estructura al sobre.
Superfície de 30mm de gruix, en Formica, cantell de PVC,
color a escollir de la carta
Canaleta metàl·lica sota el sobre per conducció de cablejat
amb taps de sortida a sobre
Model TOLSTOI

1,000

CADIRA D'ADULTS

4,000

SUMA I SEGUEIX
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CODI
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720100

DESCRIPCIÓ

UNITATS

SUMA ANTERIOR
Mides: 53x52,5x77,5cm alçada seient 45,6cm
Estructura metàl·lica de tub rodó de d=16mm
Colors estructures
NEGRE TEXTURAT RAL 9005, BLANC TEXTURAT RAL 9016, ANTRACITA
RAL 7016, GRIS RAL 7004, GRIS CÒDOL RAL 7032, PANTONE 5435C
PANTONE 7545C, PANTONE 5753C, PANTONE 4975C, PANTONE 1245C,
PANTONE 174C, PANTONE 533C, ALUMINI BRILLANT RAL 9006
Carcassa en polipropilè, colors:
NEGRE TEXTURAT RAL 9005, BLANC TEXTURAT RAL 9016, ANTRACITA
RAL 7016, GRIS RAL 7004, GRIS CÒDOL RAL 7032, PANTONE 5435C
PANTONE 7545C, PANTONE 5753C, PANTONE 4975C, PANTONE 1245C,
PANTONE 174C, PANTONE 533C
Inclou tacs de feltre per evitar el soroll
Model LOTTUS 4801
PRESTATGERIES INFANTIL
P8-PRESTATGERIA-BIBLIOTECA DOBLE DE 117X150X61CM FONDÀRIA
Formada per 1 mòdul doble de 110cm
4+4 Prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm)
Prestatge-tapa de 5cm i sòcol de 12cm alçada
Costats laterals de doble xapa de 35mm de gruix
Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges
Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge
Base metàl·lica amb rodes, amb i sense fre
Color a escollir de la carta
Model CS

SUMA I SEGUEIX

Aquest pressupost tindrà una v alidesa de 30 dies.
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26/08/20

PRESSUPOST

Nº CLIENT

201166

CODI

N.I.F.

43041934

TELÈFON

E.MAIL

972
alcaldia@santjoandelesabadesses.cat
720100

DESCRIPCIÓ

UNITATS

SUMA ANTERIOR
P9-PRESTATGERIA-BIBLIOTECA DOBLE DE 191X160X61CM FONDÀRIA
Formada per 2 mòduls dobles de 90cm
4+4 Prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm)
Prestatge-tapa de 5cm i sòcol de 12cm alçada
Costats laterals i centrals de doble xapa de 35mm de gruix
Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges
Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge
Base metàl·lica amb rodes, amb i sense fre
Color a escollir de la carta
Model CS

2,000

P10-PRESTATGERIA-BIBLIOTECA DE 525X150X31CM FONDÀRIA
Formada per 2 mòduls de 90cm i 4 de 80cm
4 Prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm)
Prestatge-tapa de 5cm i sòcol de 12cm alçada
Costats laterals i centrals de doble xapa de 35mm de gruix
Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges
Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge
Color a escollir de la carta
Model CS

1,000

P11-PRESTATGERIA-BIBLIOTECA DE 348X110X31CM FONDÀRIA
Formada per 1 mòdul de 90cm i 3 de 80cm
3 Prestatges graduables amb retenidor darrer (fons 27cm)
Prestatge-tapa de 5cm i sòcol de 12cm alçada
Costats laterals i centrals de doble xapa de 35mm de gruix

1,000

SUMA I SEGUEIX

Aquest pressupost tindrà una v alidesa de 30 dies.
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UNITATS

SUMA ANTERIOR
Porta-rètol de 25x3cm en plàstic sistema clip als prestatges
Subjecta-llibres horitzontal en cada prestatge
Color a escollir de la carta
Model CS

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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capçalera.

TOTAL METRES LINIALS PRESTATGERIES: 76,30ML
+BUC DE CONTES
TAULA CONTINUA DE 160X70X74CM ALÇADA
Estructura metàl·lica de 30x30 ó 40x40mm amb reguladors,
pintada color a escollir de la carta.
Llarguers laterals endisats 20cm per facilitar l'accés amb
cadira de rodes.
Distanciadors de l'estructura al sobre.
Superfície de 30mm de gruix, en Formica, cantell de PVC,
color a escollir de la carta
Canaleta metàl·lica sota el sobre per conducció de cablejat
amb taps de sortida a sobre
Model TOLSTOI

1,000

CADIRA D'ADULTS
Mides: 53x52,5x77,5cm alçada seient 45,6cm
Estructura metàl·lica de tub rodó de d=16mm, colors:
NEGRE TEXTURAT RAL 9005, BLANC TEXTURAT RAL 9016, ANTRACITA
RAL 7016, GRIS RAL 7004, GRIS CÒDOL RAL 7032, PANTONE 5435C
PANTONE 7545C, PANTONE 5753C, PANTONE 4975C, PANTONE 1245C,
PANTONE 174C, PANTONE 533C, ALUMINI BRILLANT RAL 9006

2,000

SUMA I SEGUEIX
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UNITATS

SUMA ANTERIOR
Carcassa en polipropilè, colors:
NEGRE TEXTURAT RAL 9005, BLANC TEXTURAT RAL 9016, ANTRACITA
RAL 7016, GRIS RAL 7004, GRIS CÒDOL RAL 7032, PANTONE 5435C
PANTONE 7545C, PANTONE 5753C, PANTONE 4975C, PANTONE 1245C,
PANTONE 174C, PANTONE 533C
Inclou tacs de feltre per evitar el soroll
Model LOTTUS 4801
TAULA INFANTIL DE D=120CM I 65CM ALÇADA
Estructura metàl·lica de 30x30 ó 40x40mm amb reguladors,
en forma de X, pintada color a escollir de la carta
Distanciadors de l'estructura al sobre.
Superfície de 30mm de gruix, en Formica, cantell de PVC,
color a escollir de la carta
Model TOLSTOI

1,000

CADIRA INFANTIL
Mides: 51x42,5x59cm alçada seient 38cm
Estructura metàl·lica de tub rodó de d=16mm, colors:
NEGRE TEXTURAT RAL 9005, BLANC TEXTURAT RAL 9016, ANTRACITA
RAL 7016, GRIS RAL 7004, GRIS CÒDOL RAL 7032, PANTONE 5435C
PANTONE 7545C, PANTONE 5753C, PANTONE 4975C, PANTONE 1245C,
PANTONE 174C, PANTONE 533C, ALUMINI BRILLANT RAL 9006
Carcassa en polipropilè, colors:
NEGRE TEXTURAT RAL 9005, BLANC TEXTURAT RAL 9016, ANTRACITA
RAL 7016, GRIS RAL 7004, GRIS CÒDOL RAL 7032, PANTONE 5435C
PANTONE 7545C, PANTONE 5753C, PANTONE 4975C, PANTONE 1245C,

4,000
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UNITATS

SUMA ANTERIOR
PANTONE 174C, PANTONE 533C
Inclou tacs de feltre per evitar el soroll
Model LOTTUS KIDS 4891
TAULA INFANTIL DE 75X75X52CM ALÇADA
Potes de polipropilè carregat de fibra de vidre estampat
amb injecció estandard
Sobre de 20mm de gruix, en MDF recobert de làmina polimèrica
Color BLANC
Model LINUS

1,000

CADIRA INFANTIL
Mides: 39x40x58cm alçada seient 32cm
Apilables
Polipropilè carregat de fibra de vidre estampat amb
injecció estandard, apte per exterior
Colors: GROC, VERD, MARRÓ I BLANC
Model ALMA

4,000

TATAMI DE 180X180CM I 2CM DE GRUIX
Escuma de poliuretà 25KG, folrada de PVC poliester o tacte
pell, tancament amb cremallera
Color a escollir de la carta.
Normativa:
UNE 23-727 material ignífug M2EN-71 PVC poliester no tòxic
EN-71-3 seguretat en joguines
Tractament anti-bactèries, anti-alèrgies i anti-micòtica

1,000
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Resistència a la transpiració i saliva humana, a l'orina i
a la sang.
Es renta fàcilment amb aigua i sabó

IMC64M0907C

BUC DE CONTES/COMICS DE FUSTA
Mides: 70x90x40cm fondària
Amb 6 departaments a la part superior i 4 a la part frontal
Base de goma estriada
Rodes amagades
Tauler melaminat de 19mm de gruix, color a escollir
cantells de PVC

1,000

AP2CX7040C

CARRO PORTACOIXINS VERTICAL
Mides: d=38x108cm alçada
Estructura metàl·lica tubular amb rodes. Base de fusta
lacada, tot color blanc
14 coixins de d=35x5cm gruix, entapissats PVC o tacte pell,
colors a escollir de la carta.
Normativa:
UNE 23-727 material ignífug M2EN-71 PVC poliester no tòxic
EN-71-3 seguretat en joguines
Tractament anti-bactèries, anti-alèrgies i anti-micòtica
Resistència a la transpiració i saliva humana, a l'orina i
a la sang.
Es renta fàcilment amb aigua i sabó

1,000

RECEPCIÓ
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TAULELL INFORMACIÓ I PRÉSTEC EN FORMA DE L
Mides: 200x200/80x74cm alçada
Fabricat en tauler de Formica de 30mm gruix, cantell PVC
color a escollir de la carta
Espai per atenció a usuaris de cadira de rodes, de 80x60cm
Canaleta metàl·lica sota el sobre per conducció de cablejat
amb taps de sortida a la superfície
Equipat amb:
BUC METÀL·LIC DE 3 CALAIXOS
Mides: 42x57x50cm alçada
Guies metàl·liques i tancament centralitzat
Amb rodes
Tirador de nansa model ADAPTA
Color BLANC RAL 9003
Safata porta-llàpisos al primer calaix
Model BIBLIOTECA

1,000

CADIRA DE DESPATX EBEN
Seient polipropilè injectat entapissat G1
Regulació de l'alçada mitjançant pistó de gas, profunditat
i inclinació
Respatller amb mar perimetral de poliamida de fibra de vidre
entapissat G1
Unió del respatller i seient mitjançant peça d'alumini
injectat acabat polit
Mecanisme Sincro Atom, rotació del respatller

1,000
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EXPOSITOR DE NOVETATS GARCIA LORCA H=186CM
Mides: 69x69x186cm alçada. A 4 cares i 4 nivells
Estructura metàl·lica de tub de 60x20x2mm en forma de X
16 prestatges inclinats desmuntables per exposar llibres,
revistes, diaris, etc.
Pestanya de 6cm
Suport intermig al prestatge per posar CD's i DVD's
Rodes amb fre
Color a escollir de la carta
COMPLEMENTS OPCIONALS:
MIG CONTENIDOR
CONTENIDOR LLARG
MIG PRESTATGE
PRESTATGE LLARG

SUMA I SEGUEIX

Aquest pressupost tindrà una v alidesa de 30 dies.

PÀG.

972
alcaldia@santjoandelesabadesses.cat
720100

respecte del seient fent un acompanyament óptim durant el
moviment de reclinació
Regulació de l'alçada i fixació mitjançant polsadors
Bloqueig del moviment en 5 posicions amb desbloqueig de
seguretat
Regulació en alçada de recolzament lumbar del respatller
Braços regulables 3D
Base de 5 radis de poliamida color NEGRE
Rodes de doble rodadura de d=65mm
Normativa: UNE-EN 1335-1:2001 UNE-EN 1335-2:2009
UNE-EN 1335-3:2009
Model EBEN

AEGXACAC
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CARRET PORTA-LLIBRES DE FUSTA A 1 CARA
Mides: 46x112x23/50cm fondària
Estructura metàl·lica de 3x3cm color a escollir de la carta
4 rodes grans i silenciòses d=10cm (2 amb fre)
Empunyadura de tub rodó d=3cm
Prestatgeria de tauler de 19mm de gruix, xapat de Formica
color a escollir de la carta, cantells PVC

S. IMPORTS

B. IMPOSABLE

I.V.A.

21%

Forma de Pagament 30 DIES DF
Banc:

Aquest pressupost tindrà una v alidesa de 30 dies.
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4.3 QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Conforme al que es disposa en el Plec de Condicions Tècniques, el Contractista no pot, sota cap concepte
ls, reclamar cap modificació dels preus que se
sent aquests els únics aplicables a les feines contractades, amb la baixa corresponent segons la millora
obtinguda en el concurs.
Els preus del Quadre de Preus Número

icaran únicament i exclusiva en els casos en els quals sigui precís

per obres incomplertes, quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les obres contractades,
sense que es pugui pretendre la valoració de cadascuna de les unitats fraccionades de cap altra manera que
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de les obres de Rehabilitació i

Biblioteca de Sant Joan de les Abadesses, promogudes per

Joan de les Abadesses,

CENT-TRENTA-NOU MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (139.333,21 ).

El termini

es preveu de quatre mesos.
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El tècnic,

Firmado
MARC
digitalmente por
GRIFELL
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VERA - DNI
VERA - DNI 77922251E
2020.12.16
77922251E Fecha:
10:25:49 +01'00'

Marc Grifell
Sant Joan de les Abadesses, 9 de setembre de 2020
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PLEC DE CONDICIONS
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Sobre els components

Sobre normativa vigent

CONDICIONS TÈCNIQUES PER
1.

ENDERROCS
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.

A

ENDERROC DE COBERTES
ARRENCADA DE REVESTIMENTS
ENDERROC DE TANCAMENTS

ESTRUCTURA
2.1. ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA
2.1.1. Ceràmica
2.2. ESTRUCTURES DE FUSTA

3.

COBERTES
3.1.

4.

COBERTES INCLINADES

FAÇANES
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4.1. TANCAMENTS
4.1.1. Façanes de fàbrica
4.2. OBERTURES
4.2.1. Fusteria de fusta
5.

SOLERES

6.

IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS
6.1. AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS
6.1.1. Rígids, semirígids i flexibles
6.1.2. Granulars o pulverulents i pastosos
6.2. AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
6.2.1. Imprimadors
6.2.2. Làmines
6.3. AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
6.3.1. Pintures ignífugues intumescents
6.3.2. Morters
6.3.3. Plaques

7.

PARTICIONS
7.1. ENVANS
7.1.1. Envans de ceràmica
7.2. FUSTERIES INTERIORS
7.2.1. Portes de fusta

8.

PAVIMENTS
8.1. PER PECES
8.1.1. Ceràmics

9.
10.

CEL RASOS
REVESTIMENTS
10.1. ARREBOSSATS
10.2. ENGUIXATS

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada St Antoni, s/n. 17860, St Joan Abadesses | T 972 72 23 27 | etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

MEDI AMBIENT

2398-000003-2020

Codi Segur de Verificació: f0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c3608
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_10279999
Data d'impressió: 23/02/2022 11:22:52
Pàgina 156 de 187

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

10.3. PINTATS
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
SOBRE ELS COMPONENTS
Característiques
Conformitat amb
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE:
1. Els p
marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992
del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives
característiques tècniques de
mb
les corresponents directives Europees.
Control de recepció
Tots els productes de construcció ti
Control de la documentació dels subministres.
1. Els

Control de
Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
ació

comprendrà, almenys, els següents documents:
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació
transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el
es o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les característ iques tècniques
rt en

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

equips
i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i
enats
per la DF.
eris establerts en el projecte o indicats per la direcció
ar.

Condicions generals
strucció,
. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director

Control

. Part I capítol 2 del CTE:

anteig,
nts constructius i de les instal·lacions, així com les
ació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions
executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les
elements i sistemes constructius.

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:

es contemplin en les avaluacions tècniques

condicions establertes a

ial o
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves
de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
SOBRE ELS PREUS I ALTRES DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
L'adjudicatari no tindrà dret a cap revisió de preus.
Si durant l'execució de les obres fos necessari substituir algunes unitats d'obra per d'altres no previstes en el pressupost, l'execució d'aquestes
noves unitats es regularà de conformitat amb el que disposa l'art. 54 del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, abonant
les certificacions corresponents al preu que, per a la nova unitat d'obra, figura en el quadre general de preus, llevat dels nous preus que
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haurien de fixar-se contradictòriament. Per la fixació de preus contradictoris s'estarà a la base citada dels preus de l'ITEC, dels darrers preus
de l'Ajuntament i de qualsevol altre quadre de preus de mercat, i en tot cas, fixant el més baix d'entre ells.
Sobre els preus esmentats s'aplicarà un 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses d'Empresa. La baixa aplicada per l'empresa
adjudicatària al pressupost total, serà d'aplicació també en els preus que es composin.
Seran a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament el contrari, les següents despeses, a títol indicatiu i
sense que la relació sigui limitadora:
2. Les despeses de neteja i evacuació de deixalles i brossa.
3. Les despeses de conservació dels desguassos.
4. Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic i altres recursos necessaris per a proporcionar
seguretat dins de les obres. Queden inclosos els següents aspectes:
necessàries per a les obres, tant en el que fa referència a la circulació rodada com als vianants.
6.
7. Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
8. Les despeses necessàries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin les obres.

ents
fases en cas que sigui necessari per a mantenir la funcionalitat de la via o en cas que així ho requereixi la Direcció Facultativa.
11. Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l
12. Treballs de replanteig i recolzament topogràfic a la Direcció Facultativa.
cripcions donades pels serveis de Parcs
15. Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a dur a terme
desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques.
17. La col·locació a la nova rasant del paviment de totes les tapes
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats
perjudicis que es
puguin causar.
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aquesta finalitzi, les servituds afectades, essent a compte del
contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.
A més de les despeses i taxes que fixades, seran a càrrec del contractista, si no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:
fic
a la Direcció Facultativa.
- Despeses corresponents a taxes, impostos indirectes establerts per qualsevol Administració pública competent que gravin el
contracte i la seva execució.
- Les taxes i despeses indirectes del pagament a les diferents companyies afectades (serveis afectats) són a càrrec del
contractista i, per tant, ja estan incloses en el preu de les partides del pressupost que corresponguin (per exemple: partida
- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. També aniran a càrrec del contractista el trasllat i transport
dels equips de maquinària, a no ser que figurin expressament en el pressupost.
- Despeses de protecció i de la mateixa obra contra tot deteriorament.
- Des
- Despeses i indemnitzacions que es
pedreres, lleres i abocadors.
per les obres, etc.
- Despeses ocasionad

s.

-

es.
proporcionar seguretat dins de les obres.
- Les despeses per treballs nocturns o dies festius, quan siguin necessàries per a complir el Pla de Treballs o bé per causa
- Despeses de vigilància i despeses de protecció de la mateixa obra contra tot deteriorament.
- El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la
ns manuals encara
que les partides de projecte es faci referència a la utilització de mitjans mecànics.
- Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execució i acabat de qualsevol unitat
es consideraran inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció
de los preus.
partida de projecte.
- Sempre que el tipus de terreny respongui a allò recollit en alguna dels documents de projecte, no podrà ser objecte de
reclamació el fet que el material a excavar sigui de naturalesa diferent a allò descrit a la partida del pressupost.
àrrec
del contractista.
rà que és a qualsevol distància,
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-

a

stes
últimes durant períodes
- Despeses generades per assegurar la seguretat i salut durant les obres, encara que no estiguin incloses en el corresponent
capítol del pressupost.
També aniran a càrrec del contractista:
Tots els treballs i mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unit
consideren inclosos en el preu de la mateixa, encara que no figurin tots ells especificats, en la descomposició o descripció de preus.
a la partida de
el pressupost.
excessos
provocats per la necessitat de realitzar sobreexcavacions per garantir les condicions de seguretat necessàries.
En cas que fos necessari, la confecció de tots els documents (projecte, legalitzacions, certificació i butlletins) i tràmits necessaris per a la
legalització
i
posta en funcionament necessàries. La instal·lació no es considera conclosa fins que els esmentats tràmits estiguin totalment
complimentats.
Despeses per a la neteja de la xarxa de Clavegueram prèvia a la recepció de les obres, així com les despeses ocasionades per a la
st Desvern.
formalment a la propietat es a càrrec
es o altres
elements que puguin ser objecte de cops o danys diversos.
Com a Condicions Tècni
definitiu i la confecció del fitxer digital referent al topogràfic.
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SOBRE LA NORMATIVA VIGENT
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación",
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament
normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan
referència a normes UNE-
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
1.

ENDERROCS

obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge
cció.
uesta.
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat
omini de fusta i
materials combustibles.
col·lapse.
Components
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.

ns etc.
ment, i sempre en
ements
cció la missió que se'ls exigirà un
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell,
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre
les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es
tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs.
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides.
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga
durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats,
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions:
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà superior
a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les abraçadores
per sistemes
indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes que no
hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; han de
preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu.
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan no
es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres,
etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execució
Condicions prèvies
racterístiques de
dificacions confrontants, el
seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de preca
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes
de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents:
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits).
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del
clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran arriostrar a aquesta en les parts no
enderrocades.
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives
o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales,
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes
a rasant si existeixen i s'han d'acumular
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.).
Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades
mecànic,
s'haurà enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la
rèviament.
dicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de ferper mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun
elemen
resa
s materials
que el continguin han de se retirats abans de començar les operacions de demolició.
Enderroc.
nta
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que
uantia major
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els components
onables; les volades
seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps possible les traves
existents, introduintd'elements resistents origina els menors girs, f
mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el possible
efecte pendular
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En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol
element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum
no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes
brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball.
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat,
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre s òl consistent i
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran
rroc. En
edificis amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament
autoritzat per la DF.
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats
de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements
lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre.
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.
Al començament de cada jornada, i abans de continua
en edificis de
l'entorn; també s'estudiarà l'e
protecció dels talls.
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs o
de buits en
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de
facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim
ola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una
alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi
d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc.
que han de ser
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que
indiqui la DF.
darà al corresponent
i el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de
-se les mesures que
ega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
ts tancats i senyalitzats
Control i acceptació.
Amidament i abonament

control per planta.
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m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments.
ml de llargària realment end
1.1.

ENDERROC DE COBERTES

Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions generals dels enderrocs.
Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
Sempre es començarà des del carener i cap als ràfecs, de forma simètrica per vessants, de manera que s'evitin sobrecàrregues
descompensades que puguin provocar enfonsaments imprevistos.
Les ordres i mitjans a utilitzar s'ajustaran a les prescripcions establertes a la DT. i sota les ordres de la DF.
Enderroc d'elements singulars de coberta.
ntant de dalt cap baix, sense permetre la bolcada sobre la coberta. Quan
s'aboquin els materials procedents de l'enderroc a través de la mateixa xemeneia es procurarà evitar l'acumulació d'enderrocs sobre el
forjat, retirant periòdicament l'enderroc emmagatzemat quan no s'estigui treballant a sobre. Quan aquests elements es baixin sencers es
suspendran prèviament, s'anul·larà el seu ancoratge i/o fixació i, després de controlar qualsevol oscil·lació, es baixaran.
Enderroc de material de cobertura.
carà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Les
plaques de fibrociment o similars es carregaran i es baixaran de la coberta tal i com es van desmuntant i sense trencar-les en trossos. A
més a més les plaques de fibrociment, en ser considerades un material potencialment perillós pel seu contingut en amiant, hauran de ser
Enderroc de tauler de coberta.

derrocarà, en general, per zones simètriques de vessants oposades, començant pel carener. Quan el
-mort o conillers.
an els
envanets i els envanets de riosta.
capa de compressió
dels forjats ni s'afebliran les bigues o biguetes dels mateixos. Es taparan, prèviament a l'enderroc dels pendents de coberta, els albellons i
les buneres de recollida d'aigües pluvials.
Enderroc de llistons, cabirons o cairats, corretges i encavallades.
començant pel carener. Quan no existeixi cap altre trava entre les encavallades que el proporcionat per les corretges i cabirons, aquests
encavallades estiguin ben apuntalades. No es suprimiran els elements de riosta mentre no es retirin els elements
estructurals que incideixen sobre ells. Si les encavallades han de ser baixades senceres, es suspendran prèviament al seu descens; la fixació
r a peces,
res, aquests
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1.2. ARRENCADA DE REVESTIMENTS
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.
Execució
Condicions prèvies. Es tindran en compte les prescripcions del subsistema
passen instal·lacions.
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les
prescripcions establertes a la DT i sota les ordres de la DF. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de cels rasos i falsos sostres.
elem
leixi a la DT,
es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.
Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els
o abans de
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la
plataforma de treba
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.
Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres.
orjat superior
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar
i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de sediments
.
DF, en aquest
qualsevol mitjà auxiliar que
ressor
s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta
aviments de
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment.
t tall
de manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat.
1.3.
Treballs d
Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs.
combustibles.

en aquells on hi predomini la fusta o elements fàcilment
n el mateix
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nivell, sense que hi hagi persones situades en
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la DT. i sota les ordres de la DF. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de murs i pilars de càrrega.
-se pis a pis, és a dir, sense deixar més d'una alçada de
ts estructurals
que es recolzin en
siguin enderrocats. A
muntaran els
formigó arma
com si es tractés de diversos suports, després d'haver estat tallat en franges verticals d'ample i alt inferiors a 1 i 4 metres respectivament. Es
permetrà abatre la peça quan s'hagin tallat, pel lloc d'abatiment, les armadures verticals d'una de les seves cares mantenint sense tallar
les de l'altra a fi que actuïn d'eix de gir i que es tallaran una vegada abatuda. El tram enderrocat no quedarà penjant, sinó que descansarà
sobre ferm horitzontal, es tallaran les seves armadures i es trossejarà o descendirà per mitjans mecànics. No es deixaran murs cecs sense
odrà dur a
terme: A mà: per a aquesta tasca i tractant-se de murs exteriors es realitzarà des de la bastida prèviament instal·lada per l'exterior i
treballant sobre la seva plataforma; Per tracció: mitjançant maquinària o eines adequades, allunyant al personal de la zona de bolcada i
efectuant el tir a una distància no superior a una vegada i mitja de l'alçada del mur a enderrocar.; Per embranzida: fregant inferiorment
l'element i aplicant la força per sobre del centre de gravetat, amb les precaucions que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels
enderrocs en general.
Enderroc de volta.
estintolament de la volta, es començarà el seu enderroc per la clau, continuant simètricament cap a les arrencades en les voltes de canó
i en espiral per a les voltes a la catalana.
Enderroc de bigues i jàsseres. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements de la planta superior, fins i tot murs, pilars i
forjats. Es suspendrà o apuntalarà prèviament la biga o la porció de boga a enderrocar i es tallaran després els seus extrems. No es deixaran
mai bigues en voladís sense apuntalar. En bigues de formigó armat és convenient controlar, si és possible, la trajectòria de la direcció de
les
Enderroc de suports. En general, s'hauran enderrocat de forma prèvia tots els elements que arribin a ells per la seva part superior, com per
exemple bigues, forjats reticulars, etc. Es suspendrà o apuntalarà el suport i, posteriorment, es tallarà o desmuntarà inferiorment. Si és de
formigó armat, es tallaran les armadures d'una de les cares després d'haver-lo atirantat i, per embranzida o tracció, farem caure el pilar,
tallant després les armadures de l'altra cara. Si és de fusta o acer, per tall de la base i el mateix sistema anterior. No es permetrà bolcar-los
bruscament sobre forjats; en planta baixa es tindrà cura que la zona de bolcada estigui lliure d'obstacles i de personal treb allant i,
tan
Enderroc de forjats.
suports i murs. Els elements en voladís s'hauran apu
seran, en general, els primers elements a enderrocar, tallant-los a feixes exteriors respecte de l'element resistent sobre el que es recolzen.
Els talls del forjat no deixaran elements en voladís sense apuntalar convenientment. Les càrregues que suporti tot estintolament o
apuntalament es transmetran al terreny o a elements estructurals o forjats en bon estat sense sobrepassar, en cap moment, la sobrecàrrega
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admissibl
simultàniament.
Forjats de biguetes
Si el forjat és de fusta, després de descobrir les biguetes s'observarà l'estat dels seus caps per si estiguessin en mal estat, sobretot en les
at a banda i banda
de la bigueta sense afeblir-la i, quan sigui semibigueta, sense trencar la seva capa de compressió. Les biguetes de forjat no es
desmantellaran fent palanca sobre la biga mestra sobre la qual es recolzen, sinó sempre per tall en els extrems estant apuntalades o
correctament suspeses. Si les biguetes són d'acer, hauran de tallar-se els caps amb oxitall, amb la mateixa precaució anterior. Si la bigueta
és contínua, abans del tall es procedirà a estintolar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de ser tallats.
Lloses de formigó. Les lloses de formigó armades en un sentit es tallaran, en general, en franges paral·leles a l'armadura principal de manera
que els trossos resultants siguin desmuntables pel mitjà previst a aquest efecte. Si l'evacuació es realitza mitjançant grua o per una altre
mitjà mecànic, una vegada suspesa la franja es tallaran els seus suports. Si l'evacuació es realitzés per mitjans manuals, a més del major
procedir al tall de les armadures. En suports continus, amb prolongació d'armadures
a altres trams o crugies, abans del tall es procedirà a apuntalar l'obertura de les crugies o trams que queden pendents de se r tallats. Les
lloses de formigó armades en dos sentits es tallaran, en general, per requadres començant pel centre i seguint en espiral, deixant per al
final les franges que uneixen els àbacs o capitells entre suports. Prèviament s'hauran apuntalat els centres dels requadres contigus.
Posteriorment es tallaran les franges que queden sense tallar i finalment els àbacs.
Enderroc de fonaments. Depenent del material que estiguin formats, pot durpneumàtics de maneig manual, o bé mitjançant martell picador mecànic (o retroexcavadora quan la maçoneria - generalment en edificis
molt vells- es troba escassament travada pels morters que l'aglomeren) o bé mitjançant un sistema explosiu. Si es realitza per mitjà d'explosió
controlada se seguiran amb molta cura totes les mesures específiques que s'indiquen en la normativa vigent. S'emprarà dinamita i explosius
compressor, s'anirà
enretirant l'enderroc a mesura que es va demolint el fonament.
Obertura de regates, forats o trepants. Els treballs d'obertura de trepants o forats en murs de formigó en massa o armat amb missió
estructural seran duts a terme per operaris especialitzats en el maneig dels equips perforadors. Si resulta necessari tallar armadures o pot
quedar afectada l'estabilitat de l'element, hauran de realitzar-se les fixacions i estintolaments que assenyali la DF; i aquests no es retiraran
mentre no s'hagi dut a terme el posterior reforç del buit o buits practicats. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o
qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la DF.
Enderroc de sanejament. Abans d'iniciar aquest tipus de treballs, es desconnectarà l'entroncament de la canal o canonada al col·lector
ró, seguidament
es desmuntarà la conducció. Quan no es pretengui recuperar cap element del mateix, i no existeixi impediment físic, es pot portar a terme
-col·lector general. S'indicarà si han de ser
recuperades les tapes, reixetes o elements anàlegs d'arquetes i albellons.
Enderroc d'instal·lacions.
-los,
sense afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar units. En els supòsits que no es pretengui recuperar cap element
dels que es van utilitzar en la formació de conduccions i canalitzacions, i quan així s'estableixi a la DT, podran enderrocar-se de forma
conjunta amb l'element constructiu en el que se situïn.
1.4.

ENDERROC DE TANCAMENTS (interior i exterior, inclou fusteries)
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Execució
Condicions prèvies
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles obturacions.
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions
establertes a la DT. i sota les ordres de la DF. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen:
Enderroc de façanes.
d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicione n la
utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomaro suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a
sobre sense havererroc dels
(enrajolats, ...)
à que es trossegin els paraments
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del
at contrari. No es deixaran envans sense travar en
zones exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix.
Arrencada de fusteries i elements varis.
rrocar l'element estructural en el
que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural on
estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El
trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.
2.

ESTRUCTURA

2.1. ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA
Conjunt de parets portant i parets de trava que juntament amb uns forjats solidaris, transmeten les càrregues gravitatòries i suporten les
guretat, funcionalitat i
s accions i a
les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la norma DB SE-F seguretat estructural obra de
-

2.1.1. Ceràmica
Fàbrica de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç, sorra, aigua i de vegades additius, que constitueixen murs resistents i de
trava, podent ser paraments sense revestir (obra vista), o amb revestiment(composts de maó no vist).
Components
Característiques tècniques mínimes

s i formigó armat
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1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE F punt 4.1. La resistència
característica a la compressió de les fàbriques mes usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. El ciment
utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la
recepció de ciments RC-03. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosif icació segons
CTE DB SE-F punt 4.2, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del
morter estarà dintre dels mínims establerts al CTE DB SE-F taula 4.4. Així mateix, la dosificació seguirà les estipulacions del CTE DB SE-F punt
4.2, pel que fa referència a parts en volum dels seus components.
, podran ser a base de bandes contínues de xapa desplegada galvanitzada i ancoratges
Formigó armat. Complirà les especificacions anomenades a la Instrucció EHE.
Control i acceptació
calç, àrids,
CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Es replantejarà en primer lloc la fàbrica de maó a realitzar. Posteriorment per a l'alçat de la fàbrica es col·locaran a cada cantó de la
planta una mira recta i aplomada, amb les referències precises a les altures de les filades, i es procedirà a l'estesa dels cordills entre les
mires, donant suport sobre les seves marques, que s'elevaran amb l'altura d'una o diverses filades per a assegurar l'horitzontalitat d'aquestes.
Els maons s'humitejaran per aspersió o immersió abans de la seva col·locació perquè no absorbeixin ni cedeixin aigua al morte r. Les parts
recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per a evitar l'erosió de les juntes de morter; En temps sec i
calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter; Si ha
gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà escrupolosament la part executada en les 48 hores anteriors, enderrocant-se les zones danyades;
si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, se suspendrà protegint el recentment construït; Fins que les fàbriques no estiguin
untalaran; els treballs se suspendran amb vent superior a 50 km/h i s'asseguraran les parts realitzades.
Ha de ser estable i resistent. La durabilitat de la fàbrica estarà en funció de la seva exposició a les condicions físiques i químiques definides
al CTE DB SEts per la
la humitat necessària per tal
morter. Els maons
i el morter i tornarde maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts. Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. Durant la
construcció dels murs, i mentre aquests no hagin estat estabilitzats, es travaran els murs a les bastides, si l'estructura ho permet, o bé
otalment. Si
després de refregar el maó no quedés alguna junta totalment plena, s'afegirà el morter. Els murs haurien de mantenir-se nets durant la
construcció. Tot excés de morter haurà de ser retirat, netejant la zona a continuació. S'haurien de deixar les lligades quan dues parts d'una
fàbrica hagin d'aixecar-se en èpoques distintes. La que s'executi primer es deixarà escalonada, si no fos possible es deixarà formant
alternativament entrants, dents, sortints i, queixals. Les obertures portaran una llinda resistent, prefabricada o realitzada in situ d'acord amb
la llum a salvar. Es protegiran de les humitats degudes al contacte amb el terreny col·locant drenatges perimetrals i barreres impermeables
segons CTE DB HS1 punt 2.3.3.2. En cas de tancament compost de diverses fulles i cambra d'aire, s'aixecarà primer el tancament exterior i
es preveurà l'eliminació de l'aigua que pugui acumular-se a la cambra d'aire. Així mateix s'eliminaran els contactes entre les 2 fulles del
tancament, que poden produir humitats a la fulla interior. Els murs resistents de maó enllaçaran amb els forjats mitjançant cadenes de
formigó armat de cantell igual o superior al del forjat. La malla de repartiment del forjat entrarà a la cadena una longitud igual a la
d'ancoratge. Quan els murs tinguin excessiva longitud, es disposaran juntes de dilatació per a evitar la fissuració produïda per la retracció
dels morters i per variacions higrotèrmiques.
Parets i pilars.
ncajunts. No hi
poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en les trobades amb altres parets. El nombre de peces que
traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total. 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. Els sostres han
d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
Parets de totxana. No han d
amb maons calats de la mateixa modulació.
Arcs. 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, de manera que no presenti rebaves. El gruix dels junts ha de ser constant a l'intradós
i a l'extradós. 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
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. 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, de
manera que no presenti rebaves. La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com ara dents de serra. 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 trobades; 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.
Llindes. 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. Llargària de l'encastament: >= 15 cm.
Llinda prefabricada de ceràmica armada. En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant. La col·locació s'ha de
realitzar sense que les peces rebin cops.
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1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

Acabats. En cap cas es permetran regates quan es tracti de murs portants de la fàbrica sense l'autorització expressa de la DF. Sempre que
sigui possible s'evitarà fer regates en els murs una vegada executats, permetent-se únicament regates verticals o de pendent no inferior a
70 º, sempre que la seva profunditat no excedeixi de 1/ 6 de l'espessor del mur, i aconsellant-se que en aquests casos s'utilitzin talladores
mecàniques. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura.
segons el CTE DB SE- F taula 8.2.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions
fàbrica, execució de sobrellinda i reforços, ciments, arenes, segons el CTE DB SE-F punt 8.
Amidament i abonament
m² de fàbrica de maó asseguda amb morter de ciment, aparellada, fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de
lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1 m².
2.2.

ESTRUCTURES DE FUSTA

comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que
stableix amb la normativa DB SE-M (seguretat estructural, estructures de fusta) i també, DB SIestructures de fusta són: pilars, bigues, biguetes, encavallades i cabirons.
Components
Fusta, per armar o laminada, massissa segons DB SE-M punt 4.1, laminada encolada segons DB SE-M punt 4.2, microlaminada, segons DB
SE-M punt 4.3, taulers estructurals segons DB SE-M punt 4.4. Adhesius. Peces metàl·liques, farratges, claus, connectors i cargols. Protectors.
Característiques tècniques mínimes
La fusta per armar haurà de ser escairada i estar desproveïda de nusos i també estarà lliure d'imperfeccions. Posseirà una durabilitat natural
o conferida enfront de l'atac d'insectes i fongs, la fibra recta, regularitat en els anyells anuals, olor fresca, absència d'esquerdes, superfície
brillant i sedosa en els talls al fil.
La fusta laminada
realitzaran en talls inclinats (cua de peix) per a augmentar la superfície i afavorir la missió de la cola. Els entroncaments no haurien de
superposar-se en taulons consecutius; almenys haurien de separar-se una distancia igual a vint-i-quatre vegades el seu espessor. La fusta
pot estar impregnada per a fer-la resistent als atacs de diferents organismes destructors, tractant-la amb un producte verinós per a aquests
organismes. Es protegiran sempre mitjançant pintures o vernissos per a prevenir l'estructura contra l'atac d'insectes (tèrmits, coleòpters) i
fongs, segons el DB SE-M punt 3.
adhesiu ha de fer-se en funció de la seva durabilitat, procediment d'aplicació, i capacitat per transmetre esforços tallants
paral·lels a les superfícies unides, o esforços de tracció perpendiculars a elles segons el DB SE-M punt 4.5.
Els farratges seran d'acer amb un tractament per a la protecció contra la corrosió, consistent en una pintura antioxidant galvanitzant en
calent. Les Claus, connectors i cargols estaran fabricats en acer torsionat i electrozincats. segons el DB SE-M punt 4.6. En llocs especialment
exposats a humitats, es recomanaran claus i cargols inoxidables. Es construiran amb volanderes normalitzades i estaran tractats mitjançant
galvanització en calent. segons el DB SE-M punt 8.
Control i acceptació
Classificació, resistència, grau d'humitat, i en el cas de fusta laminada, l'estat de les juntes entretaules, de les unions entre peces i la major
dimensió dels nusos; homologació dels segells de qualitat AITIM; marca AENOR homologada pel ministeri de Foment. (segons normes UNE).
En els adhesius haurien de tenir-se en compte les especificacions dels fabricants. Els sistemes d'unió tindran, almenys, la mateixa resistència
al foc que la pròpia fusta i la protecció es farà mitjançant la marca AENOR homologada pel ministeri de Foment per a productes protectors
de la fusta.
Execució
Condicions prèvies
Mentre duri l'emmagatzematge i durant el muntatge, es protegirà la fusta de pluges i nevades perllongades, de les fortes irradiacions solars,
de la brutícia i de la humitat del terreny. La fusta serà emmagatzemada de forma ventilada, procurant que en cap cas, la humitat pugui
quedar estancada sota la lona o material de recobriment que s'utilitzi. El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de
d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden
ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. Cada element ha de
dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la
DT, amb les modificacions aprovades per la DF La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. La secció de l'element no ha de
quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT. En
el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos. Quan la peça sigui
composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements d'unió, s'han de
correspondre amb les indicacions de la DT. Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals. Els extrems
dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments. No s'han de començar les unions de
muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. No
s'han de forçar les peces per a realitzar les unions. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres
de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari
tensar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions Tècniques Particulars la
forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura. Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però
sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de l a DF i abans del
muntatge. La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller. Es procurarà que les estructures quedin es protegeixin
contra la pluja com més aviat millor després d'haver estat aixecades
Preparació de la zona de treball
Replanteig i marcat dels eixos
Col·locació i fixació provisional de la peça
Aplomat i anivellació definitius
Execució de les unions. Unions amb cargols. El moment torçor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT. La disposició dels forats
a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT. El Ø dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre
nominal dels cargols. Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. Hi ha d'haver una volandera
sota la femella i la cabota del cargol. Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la
unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim. La part rosca da de
l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a
traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar. Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. És recomanable
que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. Després de perforar les peces s'han de
separar per a eliminar les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la
rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu. S'han de col·locar el nombre suficient
de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. El cargols d'una unió
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s'han de prémer inicialment al 80% del moment torçor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar de prémer en una segona
passada.
formigó. Els connectors han d'estar
cargolats a la biga de fusta amb la separació indicada a la DT. Han de sobresortir de la superfície superior de la biga 3 cm.
Els connectors s'han de col·locar cargolant-los. No s'han de fixar a cops. En cas de que la fusta de la biga no tingués prou resistència per
a fixar els connectors (zones amb podricions, corcs, tèrmits, etc.), cal comunicar-lo a la DF, i no col·locar la capa de formigó.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada
a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF La peça ha d'estar correctament aplomada i anivellada. Quan la peça sigui composta,
la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la
DT. Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra. Els cantells de les peces no han
de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir. Si el perfil està galvanitzat, la
col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc. L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat
definitivament. No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols p rovisionals de
muntatge.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les
especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.
Comprovació final del plom i dels nivells.
ecució: Segons les normes UNE EN 336:1995 i 390:1995
Control i acceptació
Es comprovarà la correcta realització, establint uns assaigs per comprovar la resistència de les unions, així com el treball a flexió dels
elements laminats i un control de comportament dels farratges.
Amidament i abonament
metre lineal
de corretges de fusta mitjançant saions clavats.
ut cintes, unitat de ganivet de fusta. Fins i tot ensamblis i reforços en nusos.
protegides,
cargols i accessoris.
ut forjats
m² de forjat de biguetes de fusta.
ut connectors amb vis cargolat: unitat de quantitat realment col·locada segons les especificacions de la DT.
s unitari per al
cà
ts criteris inclouen
les pèrdues de material corresponents a retalls.
ació, totalment acabada, incloent o no la protecció, amb farratges i
accessoris necessaris.
3.

COBERTES
3.1.
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COBERTES INCLINADES

com a les
ctar i filtrar
interior-exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat, garantint el compliment de les normatives actuals CTE DB HE1
nclinades
en trobem de forjat inclinat o de forjat horitzontal, ambdós casos poden ser cobertes ventilades o no.
Components
als
auxiliars.
Característiques tècniques mínimes
Sistema de formació de pendents. Serà necessari quan el suport resistent no tingui el pendent adequat al tipus de protecció i de
ets de maó, o
placa nervada o nerv
taulons de peces
alleugerides encadellades de ceràmica o formigó, rebudes amb pasta de guix, capa de regularització de gruix 30 mm amb formigó,
id 10 mm, acabat remolinat, estructura metàl·lica lleugera en funció de la llum i del pendent. I en el cas de placa
ondulada o nervada de fibrociment estarà fixada mecànicament a les corretges, encavalcades lateralment una a una i frontalment en
una dimensió de com a mínim 30 mm.
Aïllament tèrmic.
tivitat tèrmica menor a 0,06 W/m.K a 10ºC i
una resistència tèrmica major a 0,25 m2
perlita expandida (EPB), poliestirè expandit (EPS), poliestirè extrudit (XPS), poliuretà (PUR), mantes aglomerades de llana mineral (MW),
Polisocianurat (PIR). Segons CTE DB HE1.
Capa de impermeabilització.
sigui escàs, i en
s. Resulta
innecessària la seva utilització quan la capa sota la teula estigui construïda per xapes ondulades o nervades encavalcades, o altres
b materials
stificat i amb un
sistema de plaques.
Teulada. Per la rebuda de les teules sobre suports continus es podrà utilitzar: morter de calç hidràulica, morter mixt, adhesius cimentosos o
altres màstics adhesius, segons especificacions del fabricant del sistema. Per panells de poliestirè extrudit, es podran rebre amb morter mixt,
adhesius cimentosos o altres màstics adhesius compa
de formigó, de teula ceràmica corba, de teula ceràmica plana o mixta.
Pot constar de canalons, albellons i sobreeixidors, dimensionats segons el càlcul descrit en la normativa del
CTE DBns per
nterposaran lones o sacs. Els apilaments de cada tipus de
;
una exposició perllongada del
material a la intempèrie, formant els apilaments sobre superfícies no contaminants i evitant les barreges de materials de diferents tipus.
Materials auxiliars.
Control i acceptació
ada un dels següents capítols: Aïllament tèrmic, Teules
ceràmiques o de ciment, Plaques ondulades, Nervades i planes, Capa de impermeabilització.
Execució
Condicions prèvies
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La superfície del forjat ha de ser uniforme, plana, estar neta i sense cossos estranys per la correcta recepció de la impermeabilització,
ons relatives al tipus
de teula (corba o plana, ceràmica o de formigó, dime
(encavalcaments frontal i lateral, rebut, sistema de fixació, etc.) i el pendent dels vessants. Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o la
velocitat del vent sigu
al que ho
constitueix ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant i amb la forma de la unió.
Sistema de formació de pendents. Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La
no hi hagi
capa de imper
mpostissar i
panells aïllants serà plana i sense irregularitats que puguin dificultar la fixació dels mateixos. La seva constitució permetr
Coberta de teula sobre forjat horitzontal. En el cas de realitzar el pendent amb envanets de sostre
-se davant el risc de lliscament, especialment amb pendents
pronunciats; alhora haurà de quedar independent dels elements sobresortints de la coberta i amb les juntes de dilatació necessàries per
envanets de
sostre mort rematats amb tauler de peces alleugerides (ceràmiques o de formigó) acabades amb capa de regularització o formigó, o
ecolzades
en parets de tres quarts de maó, en bigues metàl·liques o de formigó; o bé sobre entramat de fusta o estructura metàl·lica lleugera. La
capa de regularització del tauló, per a fixació mecànica de les teules, tindrà un acabat remolinat, pla i sense ressalts que dificultin la
ns. Quan el suport de la teulada estigui constituït per plaques ondulades o nervades,
de la
o mixtes
rebudes amb morter, la
- cobertores de
les teules que hagin de utilitzar-se. Quan les plaques i teules corresponguin a un mateix sistema se seguiran les instruccions del fabricant.
Le
ent a
les corretges amb cargols autorroscants i encavalcades entre si, de tal manera tal que es permeti el lliscament necessari per a evitar les
Aïllament tèrmic.
a de col·locar de forma contínua i estable. Coberta de teula sobre forjat horitzontal. Es podran utilitzar mantes o panells
semirígids col·locats sobre el forjat entre els suports de la cambra ventilada. Coberta de teula sobre forjat inclinat, no ventilat: En el cas
semirígids per a
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panells rígids són de superfície acanalada estaran disposats amb els canals paral·lels a la direcció del ràfec i fixats mecànicament al suport
resistent. Coberta de teula sobre forjat inclinat, ventilada.
posantpels gruixos de
sempre que no
excedeixi de 60 cm, en cas contrari, els panells es tallaran a la mida apropiada pel seu màxim aprof
Capa de impermeabilització.
de col·locare en direcció perpendicular a la línia de màxim pendent. Les diferents capes de la
impermeabilització han de col·locar en la mateixa direcció i a trencajunts. Els encavalcaments han de quedar en el sentit del corrent
es podran utilitzar en cobertes amb baix pendent
ncavalcament de les teules sigui escàs, i en cobertes especialment exposades a efectes combinats de pluja i vent. Quan el
pendent de la coberta sigui major que 15%, han de utilitzar-se sistemes fixats mecànicament. Amb materials bituminosos i bituminosos
modificats
-se sistemes adherits. Quan es vulgui independitzar
e utilitzar-se sistemes no
adherits. Amb policlorur de vinil plastificat .Quan la coberta no tingui protecció, han de utilitzar-se sistemes adherits o fixats mecànicament.
Impermeabilització amb poliolefines.
Impermeabilització amb un sistema de plaques.
relacionats amb la situació de la coberta, tals com zona eòlica, tempestes i altitud topogràfica.
de rebre o fixar-se al suport la quantitat
les mateixes,
a asfàltica
com impermeabilitzant, aquesta se situarà sobre suport resistent prèviament imprimit amb una emulsió asfàltica, havent de quedar
que caiguin, rebaves de morter i brutícia.

de situar en el costat

, preferentment pel ràfec i el carener. En coberta de teula ventilada sobre forjat
inclinat.
ic
o una xapa ondulada. En coberta de teula sobre forjat horitzontal.
e situaran per
sobre de les entrades a la distància màxima que permeti la inclinació de la coberta; les unes i les altres, es disposaran enfrontades;
es tracti de
limi
at horitzontal,
Teulada.

o fixar-se al suport la quantitat de peces suficient per garantir la seva estabilitat depenent del pendent de la
fici.
ol·locació de
la teula sense cap adherèn
Teules corbes, mixtes i planes,
rebudes amb morter. La rebuda ha de realitzar-se de forma contínua per evitar el trencament de peces en els treballs de manteniment o
accés
altres
punts singulars. Amb pendents de coberta majors del 70% i zones de màxima intensitat de vent, es fixaran la totalitat de les teules. Quan
Teules corbes rebudes amb morter sobre suport
de ram de paleta. Les peces canals es col·locaran totes amb capa de morter o adhesiu sobre el suport. En qualsevol cas, en ràfecs,
ració lliure de
Teules rebudes amb morter sobre panells de poliestirè extruït acanalats. El pendent no ha
obre les
plaques. Han de rebre totes els teules de ràfecs, careners, vores late
Teules
corbes i mixtes rebudes sobre xapes ondulades en els seus diferents formats
estabilitat de la teulada. Quan la fixació sigui sobre xapes ondulades mitjançant llates
·lelament
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al ràfec. Les fixacions de les t

a. Teules planes
tabilitat com per evitar el
ongs i insectes.

taulers, sobre les quals hagin de fixar-se llistons o llate

ularització de
els enganxis i

Canalons.

a mínim, cap al desguàs. Les peces de la teulada que aboquen sobre el canaló han
a de tal manera
que quedi per sobre de la vora exterior. Poden ser vistos i ocults. En ambdós casos els canalons es disposaran amb lleuger pendent cap a
ió de canalons
de zinc, se s
n
ràfec. Quan
el fabricant.
es de la teulada han de
disposara màxim a 20 m de canaló.
Canaletes de recollida
ió del grau de impermeabilitat exigit al mur han
Punts singulars.
si

lada.
rior o lateral
de col·locar per sobre de les peces de la teulada i
perllongar 10 cm com a mínim,
des de la trobada. Ràfec. Les peces de la teulada han de sobresortir 5 cm com a mínim i mitja peça com a màxim del suport que conforma
el ràfec. En la vora lateral han de disposar-se peces especials que volin lateralment més de 5 cm. Aiguafons. Han de disposar-se elements
de prote
aració
entre les peces de la teulada dels dos aiguavés ha de ser 20 cm, com a mínim. Careners. Han de disposar-se peces especials, que han de
tal superior
i les de el carener han de fixarn canvi de direcció o en una
-se amb peces. Lluernaris.
que estiguin en contacte amb el cèrcol del lluernari mitjançant elements de protecció prefabricats o realitzats in situ. En la part inferior del
lluernari, els elements de protecció han de col·locar-se per sota de les peces de la teulada i perllongar-se 10 cm, com a mínim, des de la
trobada i en la superior per damunt i perllongar-se 10 cm, com a mínim. Juntes de dilatació.
en funció de la
teulada i de les condicions climàtiques del lloc.
Control i acceptació
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Impermeabilització, Aïllaments, Tipus de teules, Ràfec, Careners, Lluernaris i Aiguafons.
Amidament i abonament
m² de coberta, totalment acabada, amidada sobre els plànols inclinats i no referida a la seva projecció horitzontal. Incloent els
solapaments, part proporcional de minvaments i trencaments, amb tots els accessoris necessaris. Així com col·locació, segellat, protecció
Verificació
La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en la inundació per rec continu de la coberta durant 48 hores.
Transcorregudes
4.

FAÇANES
4.1.

TANCAMENTS

4.1.1. Façanes de fàbrica

Tancament de maó d argila cuita,
formigó presos amb morter compost per ciment i/o calç, sorra, aigua i
a vegades additius. Que constitueix façanes compostes de diverses fulles, amb o sense cambra d aire, poden fer-se sense revestir (cara
vista) o amb revestiment (de tipus continu o aplacat).
Components
Revestiment exterior. Si l aïllant es col·loca en la part exterior de la fulla principal de maó podrà ser d adhesiu cimentós millorat amb armat,
en la part interior podrà ser de morter amb
additius hidrofugants, etc.
Fulla principal. Estarà formada per: maons d argila cuita, bloc de formigó o morter.
Revestiment intermedi.
ts, etc... Serà necessari sempre que
la fulla exterior sigui de maó cara vista.
Aïllament tèrmic. Podrà ser de llana mineral, panells de poliuretà, de poliestirè expandit, de poliestirè extruït, etc...
Fulla interior. Podrà ser de fulla de maó ceràmic, panell de guix laminat sobre estructura portant de perfils d acer galvanitzat, panell de
guix laminat amb aïllament tèrmic inclòs fixat amb morter, etc...
Revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència normalitzada a compressió de les peces no serà inferior a 5N/mm² segons CTE DB SE F punt 4.1. La resistència
característica a la compressió de les fàbriques més usuals es defineix segons CTE DB SE-F taula 4.4.
Blocs de formigó. Els blocs podran ser de diferents tipus, categories i graus. El tipus ve definit pel seu índex de massís (buit o massís), acabat
(cara vista o per revestir) i dimensions. La categoria (R3, R4, R5, R6, R8 ó R10), ve definida per la resistència del bloc a compressió; d altra
banda, el grau (I ó II) el de. Els blocs per a revestir no tindran fissures en les seves cares vistes i presentaran una teixidura superficial adequada
s una coloració
homogènia i una teixidura uniforme, no han de tenir cocons, escrostonaments o escantellament. Els materials utilitzats en la fabricació dels
blocs de formigó: ciments, aigua, additius, àrids i formigó, compliran les normes UNE i la Instrucció EHE. En el cas de peces especials,
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aquestes haurien de complir les mateixes característiques físiques i mecàniques exigides als blocs. La resistència a compressió dels blocs
de formigó resistents amb funció estructural serà major o igual a 6 N/mm² .
Morter. Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut
de matèria orgànica establertes al CTE DB SE-F punt 4.2. S admetran totes les aigües potables. El ciment utilitzat complirà les exigències de
composició i característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Els possibles
, així com
la garantia del fabricant on especifiqui que l additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la funció principal
desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons CTE DB SE-F punt 4.2, així com
la quantitat d aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del morter estarà dintre dels mínims
establerts al CTE DB SE-F punt 4.2.
Tindrà un gruix mínim de 3 cm i contarà amb separadors de la longitud i material adequats (plàstic, acer galvanitzat, etc...),
sent recomanable que disposin de goteró. Podrà ser ventilada o sense ventilar. En cas de revestiment amb aplacat, la ventilació es produirà
a través dels elements.
Revestiment interior. Serà de guarnit o arrebossat de guix i complirà l especificat en el plec de l apartat corresponent.
Control i acceptació
capítols següents: Bloc de formigó, Ciments,
Aigua, Calç, Maons, Àrids i Morters
donada segons CTE DB SE-F taula 3.3.
Execució
Condicions prèvies
Les fàbriques es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 i 40 ºC. Si se sobrepassen aquests límits, 48 hores després,
es revisarà l obra executada. Les parts recentment executades es protegiran amb plàstics per evitar el rentat dels morters, l erosió de les
juntes i l acumulació d aigua en l interior del mur. Es procurarà col·locar com més aviat millor elements de protecció, com ampits,
a del morter massa ràpid, fins que
arribi a la resistència adequada. Si ha gelat abans d iniciar el treball, s inspeccionaran les fàbriques executades, havent de demolir les
zones afectades que no garanteixin la resistència i durabilitat establertes. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball se suspendrà,
trucció, pel
horitzontals, es travaran a elements suficientment sòlids. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s asseguraran les
fàbriques de maó realitzades.
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc. S exigirà la limitació de fletxa als elements estructurals fletxats com: bigues de cantonada o
stigui sec,
anivellat i net de qualsevol resta d
emplenarà amb
una capa de morter. En cas d utilitzar llindes metàl·liques, aquestes seran resistents a la corrosió o n
abans de la seva col·locació. Les distancies màximes entre les juntes de dilatació seran en funció del material component, segons el CTE
DB HS1, punt 2.3.3.1.
Revestiment intermedi.
-cèrcols en els buits, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Es
formigó, es crearan rugositats mitjançant picat o
col·locant una malla de reforç.
Aïllant tèrmic. En el cas de panells rígids, la fulla principal no ha de tenir desploms ni rugositats. Si existeixen defectes considerables en la
superfície del revestiment es corregiran; per exemple, aplicant una capa de morter de regularització per facilitar la col·locació i
l ajustament dels panells.
Fulla interior: fàbrica de maó. Es tindrà en consideració la neteja del suport (forjat, llosa, riosta, etc.), així com la correcta col·locació de
l aïllant.
Fulla interior: extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria.
persianes. La cara interior de la fulla principal es netejarà de restes de morter amb un raspall de pues metàl·liques i es ta paran els
desperfectes.
Revestiment exterior: esquerdejat de morter. Es netejarà la fàbrica de qualsevol resta de morter, rascant-la amb un raspall de pues
metàl·liques i es taparan els desperfectes amb el mateix morter de l esquerdejat. En cas que existeixin superfícies llises de formigó (llindes)
es crearà rugositat mitjançant picat o col·locant una malla de reforç amb solapes de 10 cm. En cas de pilars, bigues i biguetes d acer es
folraran prèviament amb peces ceràmiques o de ciment.
Fulla principal: fàbrica de maó o de bloc.
Replanteig. Es replantejarà la situació de la façana comprovant les desviacions entre forjats per verificar l execució dels revestiments
previstos. Serà necessària la verificació del replanteig per la DF. Es col·locaran mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a
totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i en trams cecs a distàncies no majors que 4 m. Es marcarà un nivell general
de planta en els pilars amb un nivell d aigua. Es realitzarà el replanteig horitzontal de la fàbrica assenyalant en el forjat la situació dels buits,
de les juntes de dilatació i d altres punts d inici de la fàbrica segons el plànol de replanteig de la DT, de manera que no es precisi col·locar
peces menors a mig maó. La junta estructural es disposarà de manera que coincideixi amb una de les juntes de dilatació de la fàbrica. Es
disposaran els pre-cèrcols en obra. El replanteig vertical es realitzarà de forjat a forjat marcant en les regles les altures de les filades, de
l ampit i de la llinda. S ajustarà el nombre de filades per no haver de tallar les peces. En el cas de blocs és convenient que en projecte
s hagin establert les altures lliures entre forjats considerant la dimensió nominal d altura del bloc. En aquest cas es calcularà el gruix de la
junta horitzontal (1 cm + 2 mm, generalment) per encaixar un nombre sencer de blocs entre referències de nivell successives. La primera
Les filades
s executaran anivellades, guiant-se dels panys de paret que marquen la seva altura. Es comprovarà que la filada que s està executant no
es desploma sobre l anterior. Les fàbriques s aixecaran per filades horitzontals senceres. Les cantonades o amb altres fàbriques, es faran
mitjançant lligades en tot el seu gruix i en totes les filades.
Col·locació de maons d argila cuita. Els maons s
excepte els maons de baixa succió (hidrofugats, klinker, etc..), en aquest cas se seguiran les indicacions del fabricant. Els maons es
col·locaran fregant-los els uns amb els altres, utilitzant prou morter perquè, penetri en els buits del maó i les juntes quedin plenes. Es recolliran
les rebaves del morter sobrant en cada filada. En el cas de les fàbriques a cara vista, al mateix moment que es vagi aixecant la fàbrica
mateix, es comprovarà mitjançant
les filades
es de 5
mm de diàmetre.
Col·locació de blocs d argila alleugerida. Els blocs s humitejaran abans de la seva col·locació. Les juntes de morter de base seran com a
al.
de les juntes estigui c

blocs, el gruix
eces especials
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Col·locació de blocs de formigó. Degut a la conicitat dels alvèols dels blocs buits la cara amb més superfície de formigó es col·locarà a
la part superior per oferir major superfície de suport al morter de la junta. Els blocs es col·locaran secs, humitejant únicament la superfície
del bloc en contacte amb el morter, si el fabricant ho recomana. Per la formació de la junta horitzontal en els blocs ces, el morte
per tota la cara superior; en els blocs buits, el morter es col·locarà sobre les parets i envanets excepte quan es vulgui evitar el pont tèrmic
s. Per la
onant-lo per evitar que caigui al transportar-lo
s blocs es col·locaran al
seu lloc mentre el morter encara estigui tou i plàstic. Es traurà el morter sobrant evitantallar els blocs
es realitzarà el tall am
nivells de manera que el parament
quedi amb totes les juntes alineades i amb les juntes horitzontals a nivell. Les filades intermèdies es col·locaran amb les juntes verticals
al
ue no hagin
quedat completament ocupades, comprovant que el morter encara estigui fresc i plàstic. El rejuntat no es farà immediatament després
litzar primer
el rejuntat de les juntes horitzontals i després el de les verticals. Si és necessari reparar una junta
el morter de la junta a una profunditat de 15mm, com a mínim, i que no superi el 15% del gruix, es mullarà amb aigua i es rep assarà amb
morter fresc. No es realitzaran juntes rematades inferiorment, per facilit
es realitzaran quan hagin passat 45 dies de la col·locació de la fàbrica, per evitar fissuracions per retracció del morter de les juntes. En el
cas de les fàbriques armades horitzontalment, les armadures es col·locaran a les juntes horitzontals. Per evitar defectes de fissuració a la
fàbrica, la sep
horitzontals
solapaments de les armadures amb capa epoxi tindran una longitud mínima de 25cm, i de 20cm per les armadures galvanitzades o
formigó
Llindes. S adoptarà la solució de la D.T. (armat de les juntes horitzontals, biguetes pretensades, perfils metàl·lics, suport de peces
ceràmiques/formigó i formigó armat, etc...). Es consultarà a la D.F. el corresponent suport de les llindes, els ancoratges de perfils al forjat,
etc...
Trobades de la façana amb els forjats. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels forjats, es disposarà una junta de desolidarització
la fulla principal,
amb una material del qual la seva elasticitat sigui compatible amb la deformació prevista del forjat, i es protegirà de la filtració amb un
goteró. Quan el parament exterior de la fulla principal sobresurti de la vora del forjat, el vol no superarà 1/3 del gruix de la fulla. Quan el
forjat sobresurti del pla exterior de la façana tindrà el pendent, del 10% co
goteró a la vora del forjat.
Trobades de la façana amb els pilars. Quan la fulla principal estigui interrompuda pels pilars, es disposarà una armadura o qualsevol altra
solució que produeixi el mateix efecte, quan es col·loquin peces de menor gruix que la full principal per la part exterior dels pilars.
Juntes de dilatació. Es col·locarà un segellant sobre un replè introduït a la junta. Els materials de replè i segellant tindran suficient elasticitat
i adherència per absorbir els moviments de la fulla, seran impermeables i resistents als agents atmosfèrics. La profunditat del segellant serà
el segellant quedarà enrasat amb
n de manera que
cobreixin la junta i que a banda i banda de la junta del mur quedi una franja de, com a mínim, 5cm. Cada xapa es fixarà mecànicament
a aquesta franja que es segellarà el seu extrem corresponent. Segons CTE DB HS1, punt 2.3.3.1.
Arrencada de la fàbrica des de fonamentació. Arrencada de la fàbrica des de la fonamentació. Es disposarà una barrera impermeable
tuïda per un
material porós o tingui un revestiment porós, es disposarà un sòcol el material del qual tingui un coeficient de succió
Trobades de la cambra d aire ventilada amb els forjats i les llindes.
condensada quan la cambra quedi interrompuda per un forjat o una llinda. Com a sistema de
manera que la
vora superior estigui situada a 10cm del fons com a mínim i a 3cm per sobr
la D.T., que estarà
separat 1,5m com a màxim. Per comprovar la neteja del fons de la cambra després de la construcció del pany de paret complert, es
deixarà de col·locar un de cada quatre maons de la primera filada.
Trobada de la façana amb la fusteria.
oduirà al rejuntat practicat al
mur de manera que quedi encaixat entre les vores. Quan la fusteria presenti algun retranqueig al parament exterior de la façana, es
sposarà un goteró a la llinda per evitar que
eixos efectes. El
à impermeable o es disposarà sobre una barrera impermeable fixada
al cèrcol o al mur que es perllongui per la part del darrera i per ambdós costats del minvell. El minvell tindrà goteró a la cara inferior del
sortint, separat del parament exterior de façan
bilitat
exigit sigui igual a 5 i les fusteries estiguin retranquejades respecte del parament exterior de la façana, es disposarà un pre-cèrcol i una
barrera impermeable als brancals entre la fulla principal i el pre-cèrcol, o perllongarAmpits i rematades superiors de les façanes.
el cas de col·locació de cavallons, aquests tindran una inclinació mínima del 10%, disposaran de goterons a la cara inferior dels sortints
cap als
quan siguin
de pedra o prefabricades, o cada 2m, quan siguin ceràmiques. Les juntes entre els cavallons es realitzaran de manera que siguin
impermeables amb el segellat adequat.
Ancoratges a la façana.
pla horitzontal de la façana, la junta entre
al projecte,
ja sigui segellat, element de goma, peça metàl·lica, etc...
Ràfecs i cornises.
sobresurtin més de 20cm del pla de façana compliran les següents condicions: seran impermeables o tindran la cara superior protegida
ts in situ
al remat, també haurà de tenir un goteró a la vora exterior de la cara inferior. Per no crear ponts cap a la façana la junta de les peces
amb el goteró tindran la mateixa forma.
Revestiment intermedi. Ha de ser pla, net i aconseguir
amb aigua fins que quedi plana.
Aïllant tèrmic. La col·locació dels panells variarà segons el sistema de fixació amb la fulla principal. En cas de fixació mecànica el nombre
de fixacions dependrà de la rigidesa dels panells, serà el recomanat pel fabricant, augmentant-ne el nombre als punts singulars. La
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separació màxima entre fixacions serà de 50cm, tant en horitzontal com en vertical. En cas de fixació per adhesió es col·locaran els panells
no es sobrepassarà el temps
sobre el revestiment, quan encara estigui fresc. Els panels haurien de quedar estables en posició vertical i continus evitant els ponts tèrmics.
Fulla interior, fàbrica de maó.
rior de la fàbrica. Es col·locaran
mires rectes i aplomades a la cara interior de la façana a totes les cantonades, buits, retranquejos, juntes de moviment i als trams cecs a
distàncies de 4m com a màxim. Es farà coincidir la junta de dilatació de la fàbrica amb la junta de dilatació de la fulla principal. Es
replantejarà la fàbrica assenyalant al forjat la situació dels buits segons el plànol de replanteig de la DT. Es prepararà el suport mullant la
abans de col·locarindicacions assenyalades a la fulla principal. A les creuetes i a les cantonades es deixaran lligades per aconseguir una bona trava. A la
trobada amb el forjat es deixarà una d
regates per instal·lacions es realitzaran amb maça i cisell o amb màquina de fer regates, però trencant només un canó en els maons. Les
juntes de dilatació
les juntes i se segellaran.
Fulla interior, extradosat autoportant de plaques de guix laminat sobre perfilaria. Es replantejarà la cara interior de la canal al terra i al
at sota les canals
s elements que estan al voltant. Les canals es cargolaran tant al terra
com al sostre. Es respectarà la distància entre cargols aconsellada pel fabricant. Els muntants es col·locaran començant pel perímetre i
anant encaixant-los amb les canals, deixant-los
a i mai més gran
de 60cm. Aquesta modula
fixació dels perfils als punts singulars, com buits de portes, finestres, racons i cantonades se seguiran les
-se de realitzar altres
perforacions es comprovarà que el perfil no quedi afeblit. Les plaques es col·locaran arran de sostre i recolzant-se sobre falques al terra.
laques es
cargolaran als perfils cada 25cm. Als buits, les plaques es col·locaran segons les instruccions del fabricant. A les cantonades, es cargolaran
an cargolant les plaques de la mateixa manera que als altres llocs. Com acabat
es remataran amb cinta o perfil cantoner, fixat amb pasta a les plaques.
Revestiment exterior.
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gelades o en temps extremadament sec i ca

amb la paleta de lliscar neta fins aconseguir un gruix
ntigües per tal
aplicant amb la paleta de lliscar neta la pasta de ciment per tapar els porus
n temps de

2cm. Aquesta junta
prés de la retracció de la fulla principal amb un material amb elasticitat compatible amb la deformació prevista del forjat i
protegint-se de la filtració amb un goteró. I reforç del revestiment amb armadures disposades al llarg del forjat de manera que sobrepassin
rrompuda pels
pilars, es reforçarà el revestiment amb armadures disposades al llarg del pilar de manera que ho sobrepassin 15cm per ambdós costats.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents de identificació i assaig a cada un dels següents capítols: Replanteig, Execuc ió,
Revestiment intermedi, Aïllament tèrmic i revestiment exterior.
Verificació
Pla
fàbrica
ssament.
Amidament i abonament
m² de tancament amb tots els components, incloent el replanteig, anivellació, aplomat, part proporcional de lligades, minvament i
trencaments, humitejat dels maons o blocs i neteja, fins i tot execució de trobades i elements especials, deduint buits superiors a 1m².
4.2.

OBERTURES

entilació i

connexió.

4.2.1. Fusteria de fusta

Finestres, balconeres o portes,
Components

la protecció exterior serà pintura, lacat o
perimetrals.
Característiques tècniques mínimes
Compliment de les exigències en relació a la demanda energètica, condicions acústiques, estanquitat, permeabi

ides exteriorment
amb pintures o vernissos.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i esquadries amb els requeriments reglamentaris:
assajos, distintius i marcatges CEE. Les esquadries no presentaran guerxaments, fongs ni abonyegaments i els eixos seran rectilinis. Les unions
es faran a
s
adequades, hi haurà n mínim de 3 orificis per cada m de desguàs.
Execució
Condicions prèvies
tegit de la humitat i allunyat de possibles impactes, no estaran en contacte amb el terreny. Es
protegiran contra els agents biòtics i abiòtics. Segons CTE DB SE-M punt 3.2.
Replanteig.
Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment. Preveient els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base.
quedi ben travat.
Segellat. Si convé les juntes es segellaran amb massilles especials.
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Eliminació dels rigiditzadors. I tapat de forats, si és necessari, amb els materials adequats.
Col·locació dels mecanismes.
Neteja de tots els elements.
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 i acceptació
enyalització, alçades lliures i superfícies de vidre. 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. 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. Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La franquícia entre la fulla i el bastiment
cm.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els requeriments energètics segons el CTE DB HE i acústics vigents segons NBE-CA-88.
Verificació
envidrament.
Amidament i abonament
2
m
-

5.
SOLERES
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un enrajolat. Capa resistent
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que
està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial,
o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons
l'ús pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres
alleugerides.
Components
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc...
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc...
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i químiques
que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment
usades.
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE.
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè
i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó.
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit,
etc...
Control i acceptació
, Malles
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.
Execució
Condicions prèvies
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la
segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les ma teixes.
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls
naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments
i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonat s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
Preparació
La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base.
Col·locació del formigó.
formigó
rà abans de col·locar el formigó. El curat es
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat.
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn,
formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè expandit
que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de
retracció,
retracció
amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les trobades
amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de
formigonat han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Protecció i cura del formigó fresc. 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 sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva
formació.
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També
farem el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits
El diàmetre
del terreny. Han
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva
reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2
Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m
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Acabat.
Control i acceptació

85% en cas de solera pesada. Planor de
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no
presentarà variacions superiors a 1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància
entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l
0,50 cm o +1,50 cm
respecte a l'especificat.
Amidament i abonament
m2 de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat.
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1 m²,
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1m², es dedueix el 100%.

6.

IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS

6.1. AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser
rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos.

6.1.1. Rígids, semirígids i flexibles

Components
Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans,
laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. L'aïllament
tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, argolles i
accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los es
puguin desmuntar aquelles.
Aïllament en plaques.
en una de les seves cares, expandit emmotllat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro
aglomerat, de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat
es poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro
aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la
paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic.
Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fono-absorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons
cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
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. El
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. 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 pre ssions o d'altres
accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
Preparació de l'element (retalls, etc...)
Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. 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. 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. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha
de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
Col·locació de l'element
Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols,
greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Plaques 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 resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni parts
seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 h, com
a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla a
pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una
.
cm i planor: ± 3 mm/2 mm.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament
tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la DT o de la DF. Es
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire
Amidament i abonament
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m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries.
ml de camises aïllants.

6.1.2. Granulars o pulverulents i pastosos
Components
Aïllaments granulars o pulverulents ( argila expandida, perlita expandida) i pastosos que es conformen en obra, adaptant aquest aspecte
en primer lloc per passar posteriorment a tenir les característiques de rígid o semirígid (espuma de poliuretà feta in s itu, espumes
elastomèriques, formigons cel·lulars)
perfils laterals,
claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives)
Característiques tècniques mínimes
Aïllaments amorfs, amb nòduls de llana de vidre. Formació d'aïllament en solera, en revestiment de paraments, en reblert de cambres o
projectat, amb materials sense forma específica (granulats, escumes, formigons o morters).
Col·locats en solera. Inclosa la formació de mestres, de 10 a 20 cm de gruix i acabat remolinat, amb morter de perlita i ciment; morter de
vermiculita i ciment; formigó cel·lular sense granulats o amb formigó d'argila expandida abocada en sec.
Col·locats en revestiment de paraments. De 2 a 4 cm de gruix amb morter de perlita i escaiola amb acabat lliscat; morter de perlita i
(ciment o escaiola) o morter de vermiculita i ciment, amb acabat remolinat.
Col·locat projectat. D'1 a 4 cm de gruix amb escuma de poliuretà.
Col·locat en reblert de cambres. De 4 a 10 cm de gruix amb perlita i vermiculita expandides; grànuls de poliestirè expandit o de suro; flocs
de fibra de vidre; o escuma d'urea formol.
Control i acceptació
Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat aparent.
Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en formigons
cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Per al morter la
temperatura de
inferior al 80%. Haurien de quedar garantides la continuïtat de l'aïllament i l'absència de ponts tèrmics i/o acústics, per a ixò s'utilitzaran les
juntes i se seguiran les instruccions del fabricant o especificacions de projecte.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Per aïllament en solera i paraments. Neteja i preparació del suport, estesa del material i execució de l'acabat. La superfície del revestiment
ha de tenir la planor i el plom previstos. La mescla ha d'estar preparada de manera que en resulti una barreja homogènia i sense
segregacions. S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.
Per aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en vàries capes i curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit
al suport.
Per aïllament en reblert de cambres. Repàs de les superfícies que limiten la cambra i aplicació del material. El procés d'injecció s'ha de fer
mitjançant una màquina especial i s'han de seguir les instruccions donades pel fabricant per tal de garantir el rebliment total de la cambra.
S'ha de començar per la part inferior del parament.
Control i acceptació
L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps.
aurà de comprovar la correcta col·locació de l'aïllament
tèrmic, la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de projecte o director
Amidament i abonament
m³ de replens o projeccions.
6.2. AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT
Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.

6.2.1. Imprimadors
Capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
Components
Imprimadors bituminosos (emulsions asfàltiques o pintures bituminoses), polímers sintètics (poliuretans, epoxi-poliuretà, epoxi-silicona, acrílics,
-butidiè, epoxi-brea (alquitrà amb resines sintètiques...).
Execució
Condicions prèvies
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar. Ha de quedar
ben adherit al suport. 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 D.F. S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és supe
de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a
fora de l'àrea a impermeabilitzar. Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de
l'execució. La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis o greixos, no ha de tenir material engrunat. Els treballs no s'han de
continuar abans que s'assequi l'imprimació.
Neteja i preparació de la superfície. Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació.
. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte.
Control i acceptació
Els imprimadors haurien de dur en l'envàs del producte les seves incompatibilitats i l'interval de temperatures per ser aplicats. En la recepció
del material ha de controlar-se que tota la partida subministrada sigui del mateix tipus. Si durant l'emmagatzematge les emulsions
asfàltiques se sedimenten, han de poder adquirir la seva condició primitiva mitjançant agitació moderada.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que
calguin per a la seva completa finalització.

6.2.2. Làmines

Capa de cob
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Components

límers o
plastòmers, plaques asfàltiques, làmines de quitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil PVC., polietilè d
polietilè clorat, polietilè clorosulfonat) o de cautxú sintètic (butil, etc.)
Característiques tècniques mínimes
(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents)
Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxioasfalt (GA), o semiadherides (GS).
Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxioasfalt (MA), o semiadherides (MS).
Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF).
Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre
o poliester. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir.
Membranes amb làmines de PVC autoprotegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de
vidre o polièster.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nóduls, amb o sense un
geotèxtil incorporat.
Barreres sintètiques i metàl·liques.
Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i poliester.
Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil).
Execució
Condicions prèvies
Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambient t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui
o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar
neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. S i el suport és de
formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots
els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar
les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més
de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden assolir
temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho estan,
també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. Cal
comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de plaques
d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir
entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals
15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la capa
de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La
làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, han
d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.
Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre
d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semiadherides s'ha de pressionar de manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de
la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es desenrotlla. L'oxiasfalt
s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana fixada mecànicament.
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes formades per una làmina
bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre
cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha
d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres
plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor
o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de
col·locar invertida.
Les capes de màstic de base quitrà han de ser
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les
lent. La
temperatura a la calder
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït.
Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del junt per
segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui.
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...).
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements que
la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cob rir. S'han d'utilitzar
tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: Soldadura
química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, Adhesiu aplicat
a les dues cares dels elements a unir i per pressió.
Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa
de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana
ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han
de portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5
cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.
Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana
semiadherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes
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ha de ser la indicada en la DT. Els cavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.
Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha de
passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar
en contacte amb l'origen de la humitat (terreny).
Control i acceptació
Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. Si el
producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la DF pot simplificar la recepció, reduint-la a la identificació
del material.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT; deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m².
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals utilitzats.
6.3. AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC
Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació del foc. Hauran de complir la suficient resistència al foc
ents els obtinguts al
DB-SE. Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.

6.3.1. Pintures ignífugues intumescents

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la resistència i es tabilitat al foc de
l'element, mitjançant diferents capes aplicades en obra.
Execució
Condicions prèvies
S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Ha de tenir el color, la brillantor i la textura
uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures, bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes
dels perfils, inclòs les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donin les següents condicions : les temperatures inferiors a 5°C o
superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes
condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre suports molt freds ni
sobreescalfats.
Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és necessari, amb aplicació de les capes d'imprimació, de protecció
o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat. 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 s'ha
d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant. Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de
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. Ha de tenir
una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola.
Control i acceptació
de comprovar la compatibilitat entre la capa d'imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.
Amidament i abonament
m² de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

6.3.2. Morters
Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.
Components
Revestiment aïllant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estès sobre elements superficials amb mitjans manuals.
Revestiment aïllant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals.
Execució
Condicions prèvies
L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. A la superfície
seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes . S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. S'han de picar els elements no rugosos per
iniciat el procés
d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir
additius al producte preparat.
Aïllament estès amb mitjans manuals. Neteja i preparació del suport, estesa del material. La superfície del revestiment ha de quedar llisa,
amb la planor i el plom previstos. Toleràncies d'execució: Planor: ± 10 mm/2 m, Aplomat: ± 10 mm/3m.
Aïllament projectat. Neteja i preparació del suport, projecció del material en varies capes, curat. L'aïllament ha de quedar ben adherit al
suport. L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós. Toleràncies d'execució: per gruix de 2 a 5cm entre 2 a
+15 mm.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

6.3.3. Plaques
Revestiments realitzats amb plaques de silicat càlcic, per a la protecció contra el foc de sostres i elements estructurals, com sostres i biguetes
de fusta, sostre de formigó, sostre de formigó i xapa
També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de
les plaques pot ser fix o desmuntable.
Execució
Condicions prèvies
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst. En el revestiment acabat
no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables. 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. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
Per cel ras. Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada.
Revestiment de sostre de fusta. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim, fixades directament a la fusta
mitjançant grapes o cargols. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de llana de roca al sostre. Fixació de les tires de
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silicat càlcic a les biguetes. Col·locació de les plaques. Si es col·loca una segona capa de plaques, la junta d'aquestes no coincidirà amb
la primera capa, i es fixarà d'igual manera que la primera capa, travessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de formigó. Preparació de les plaques (talls, forats, etc.). Col·locació de les plaques. Les plaques poden instal·lar-se
sobre l'encofrat a l'hora de formigonar, quedant la placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat càlcic per
complementar la subjecció. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac metàl·lic expansiu directament sobre el formigó.
Segellat dels junts.
Revestiment de sostre de xapa col·laborant. Preparació de tires de silicat càlcic de 200 mm d'amplària com a mínim. Preparació de les
plaques (talls, forats, etc.). Fixació de les tires de silicat càlcic a la xapa. La fixació de les plaques es realitzarà mitjançant cargol o tac
metàl·lic expansiu. Col·locació de les plaques. Segellat dels junts .
Revestiment de bigues i pilars. Preparació de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques de silicat càlcic es calcularà en funció del
factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades pel fabricant. Preparació de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils
tinguin una alçària superior a 600mm es col·locarà una peça
Col·locació de les plaques. La fixació de
200mm,
20mm.
Segellat dels junts.
Per cel ras 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. Si degut a
irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haurà reomplir prèviament amb llana de roca. S'han de col·locar els punts
1250 mm. Separació
Toleràncies generals d'execució:
Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
7.

PARTICIONS

7.1. ENVANS
P ar e t s e n s e m i s s i ó por t an t.

7.1.1. Envans de ceràmica

Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors.
Components
Maons, morter i revestiment interior.
Característiques tècniques mínimes
Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció,
RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels maons
orter una mica
menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20.
Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC -92.
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda,
el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques q
a la recepció de ciments RCcorresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes,
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosif icació segons
la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del
morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà les estipulacions a la Norma DB SE-F, pel que
fa referència a parts en volum dels seus components.
Revestiment interior.
corresponent.
Control i acceptació
cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids,
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la DF podrà simplificar la recepció, comprovant únicament
el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien de figurar en
la Unió
Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel segell INCE.
Execució
Condicions prèvies
es col·locaran
col·locació, regant-los abundantment i apilant-

el treball, es revisarà
-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una
les fàbriques no estiguin estabilitzades,
C. Quan el
vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges si la
paret és exterior.
Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.
S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, en
aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el seu
gruix i en totes les f
s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elemen ts
estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors a
structural superior, cal
que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat les
deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h abans
i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 5
mm/2 m.
Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura.
Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets vistes
han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les
parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres
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condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar,
per a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el
risc d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter.
Control i acceptació
els
Amidament i abonament
m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de
lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².
7.2.
Tenen

FUSTERIES INTERIORS
s. També

7.2.1. Portes de fusta
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica.
3

Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris:
assaigs, distintius i marcatges CEE.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant
angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
mecànicament.
ecució
Presentació de la porta.
Col·locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la
ferramenta: ± 2 mm. Portes.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Amidament i Abonament

especificacions de la DF.
8.

PAVIMENTS

8.1. PER PECES
Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta,
rebudes al suport

8.1.1. Ceràmics
Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes
de dilatació.
Característiques tècniques mínimes
Rajoles. Gres esmaltat.
-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcel·lànic. Molt baixa absorció d'aigua,
premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt
alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. Fang
cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua.
Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de llosetes de vidre.
Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no estaran
trencades ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície.
Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, feltre
bituminós o esterilla especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o
desolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de
càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el
suport, forjat o solera de formigó.
Morter tradicional. Encara que ha de preveure una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic,
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.
Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines
sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè conté un
additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de resines
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-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires
un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes.
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc...
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament
i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en
provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta
en cada un
dels següents capítols: Rajoles i Morters.
Execució
Condicions prèvies
La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar el sol directe i els corrents d'aire.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades com a
esoldre amb
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 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.
Humectació de les peces
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
Humectació de la superfície.
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les
24 h següents a la seva col·locació
Control i acceptació
i assaig
en cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions del DT de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morte r, talls,
eliminació de restes i neteja.
ml dels revestiments de graó i sòcol.
9.

CEL RASOS

El cel ras pot estar format per: plaques
d'escaiola, plaques de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metàl·liques o lamel·les de PVC o metàl·liques. Els tipus
de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat
vist, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat ocult.

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
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Components
ió, material per a reomplir les juntes entre planxes per a cel
ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb plaques i Elements decoratius com ara motllures.
Característiques tècniques mínimes
Plaques. Panell d'escaiola, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o material acústic incorporat, etc... Les plaques
d'escaiola no tindran una humitat superior al 10% en pes, en el moment de la seva col·locació. Panells metàl·lics. De xapa d'alumini, (gruix
mínim de xapa 0,30 mm,
amb o sense material absorbent acústic incorporat. Placa rígida de conglomerat de llana mineral o altre material absorbent acústic.
Plaques de cartró-guix amb/sense cara vista revestida per làmina vinílica. Placa de fibres vegetals unides per un conglomerant, serà
incombustible i estarà tractada contra la podridura i els insectes. Panells de tauler contraxapat. Lamel·les de fusta, alumini, etc...
Estructura d'armat de plaques per a sostres continus. Estructura de perfils d'acer galvanitzat o alumini amb acabat anoditzat (gruix mínim
10 micres), longitudinals i transversals.
Sistema de fixació. Element de suspensió, mitjançant vareta roscada d'acer galvanitzat amb ganxo tancat en ambdós extrems, perfils
metàl·lics, galvanitzacions, tirants de reglatge ràpid, etc... en cas que l'element de suspensió siguin canyes, aquestes es fixaran mitjançant
pasta d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. L
formigó, podrà ser mitjançant clau d'acer galvanitzat
dolla roscada
d'acer galvanitzat, si són biguetes, podrà ser mitjançant abraçadora de xapa galvanitzada.
Element de fixació a placa. Per a sostres continus podrà ser mitjançant filferro d'acer recuit i galvanització, paletada d'escaiola i fibres
vegetals o sintètiques, perfils laminats ancorats al forjat, amb o sense perfileria secundària de suspensió, i cargols per a la subjecció de les
plaques, etc,... Per a sostres registrables, podrà ser mitjançant perfil en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzada, perfil en O amb pinça a
pressió, etc..., podent quedar vist o ocult.
Material de reomplert de juntes entre planxes per a sostres continus. Podrà ser de pasta d'escaiola.
Escaiola. Complirà les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la recepció de guixos i escaioles RY-85
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Estructura oculta de travada de les plaques: podrà ser mitjançant varetes roscades, perfils en T d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb
creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada perimetral, podrà ser mitjançant perfil angular d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada.
Control i acceptació
Es realitza
Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.
Execució
Condicions prèvies
L'apilament dels materials haurà de fer-se a cobert, protegint-los de la intempèrie. Les plaques es traslladaran en vertical o de cantell,
evitant-ne la manipulació horitzontal. Per a col·locar les plaques caldrà realitzar ajustaments previs a la seva col·locació, evitant forçar-les
perquè encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal·lacions situades sota forjat; les instal·lacions que hagin de
quedar ocultes haurien de sotmetre's prèviament a les proves necessàries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran
realitzat les particions, la fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col·locades i preferiblement envidriades, abans de
començar la col·locació del cel ras. S'evitaran els contactes bimetàl·lics: Zinc amb acer, coure, plom o acer inoxidable; Alu mini amb plom
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o coure; Acer dolç amb plom, coure o acer inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut
els nivells en tots els locals objecte d'actuació,
forma indeleble tots els paraments i elements singulars i/o sobresortints
dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta manera s'haurà triat l'altura del cel ras tenint en compte que, com a mínim, aquesta
serà de 10 cm.
Replanteig del nivell del cel ras.
Fixació dels tirants de filferro al sostre.
Col·locació de les plaques.
Segellat dels junts.
Sistema fix i entramat de perfils. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació i suspensió dels perfils de la trama. Col·locació de
les plaques.
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada. Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col·locació dels perfils perimetrals,
entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Col·locació de les plaques.
Sostres continus. Es disposaran un mínim de 3 elements de suspensió, no alineats i uniformement repartits per metre quadrat. La col·locació
de les planxes es realitzarà disposant-les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellació, col·locant les unions de les planxes
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti de plaques d'escaiola. En cas de fixacions
metàl·liques i varetes suspensores, aquestes es disposaran verticals i el lligat es realitzarà amb doble filferro de diàmetre mínim 0,70 mm.
Quan es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposarà l'estructura subjectant ancorada al forjat i cargolada a la perfilaria secundària (si
n'hi ha), així com la perimetral. Les plaques es cargolaran perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixació amb canyes,
aquestes es rebran amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintètiques. Aquestes fixacio ns podran
disposar-se en qualsevol adreça. Les planxes perimetrals estaran separades 5 mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatació es
disposaran cada 10 m i es formaran amb un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.
Sostres registrables. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensió, s'uniran per l'extrem superior a la fixació i per l'extrem
inferior al perfil de l'entramat, mitjançant maniguet o rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col·locaran
entre dos perfils de l'entramat, mitjançant maniguet. La distància entre varetes roscades, no serà superior a 120 cm. Els perfils que formen
l'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment anivellats, a les distàncies que determinin les dimensions de les plaques i a
l'altura prevista en tot el perímetre. La subjecció dels perfils de rematada es realitzarà mitjançant tacs i cargols de cap pla, distanciats un
màxim de 50 cm entre si. La col·locació de les plaques s'iniciarà pel perímetre, donant a l'angle de xapa i sobre els perfils de l'entramat. La
col·locació de les plaques acústiques metàl·liques, s'iniciarà pel perímetre transversalment al perfil o, donant suport per un extrem a
l'element de rematada i fixada al perfil o mitjançant pinces, la suspensió es reforçarà amb un cargol de cap pla del mateix material que
les plaques.
Control i acceptació
El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuarà amb fibres vegetals o sintètiques i pasta d'escaiola, en la proporció de 80l d'aigua per cada
100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment amb pasta d'escaiola en una proporció de 100 l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals
sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà estable i indeformable. Abans de realitzar qualsevol
tipus de treballs en el fals sostre, s'esperarà almenys 24 hores. Per a la col·locació de lluminàries, o qualsevol altre element, es respectarà la
modulació de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedarà net, amb la seva superfície plana i al nivell previst. El conjunt quedarà
estable i indeformable.
Amidament i abonament
2,
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, obertures
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.
10.
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REVESTIMENTS

10.1. ARREBOSSATS
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques,
S'han considerat els tipus
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir, executat amb mestres.
Components
Característiques tècniques mínimes
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa.
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua:
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades.
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència
precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment
compensada i additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra.
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat.
Material d
Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc...
Control i acceptació
igua, Calç i
Àrids.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. 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'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar
eflorescències.
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el
morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.
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Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix morter
rtures i arestes
Després de
En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat a
El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir
un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior a
3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm,
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb
gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa
de morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície
a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb morter preparat
de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir
es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats petri, raspat o picat amb
corró d'esponja.
Arrebossat amb morter preparat monocapa.
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el
nombre de capes d
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les
adora per a
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter
M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de el gruix
del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós.
La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar
directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments.
Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada.
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
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter.
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.
Amidament i abonament

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

dedueixen; Entre > 2 m²
m², es dedueix el 50%; > 4 m²,
m², no es
dedueixen; Obertures > 1,00 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.
10.2. ENGUIXATS
Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.
Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.
Característiques tècniques mínimes
Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de mòlt, resistència mecànica a flexotracció
i treballabilitat.
Guix fi (Yf).
treballabilitat
Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc...
Aigua.
Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...
Control i acceptació
uix i Aigua.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun
s, cantoneres
i enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col·locat els marcs
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres forjats
sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la temperatura
sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres,
estrenyents juntes estructurals
de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa
i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la capa
Control i acceptació
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Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui
lli
ixar. Es
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de
45 i els valors
locals majors que 40.
Amidament i abonament
nts verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat
del suport, deduint els buits i desenvolupant els matxonets.
m², no
es dedueixen; > 40 m², es dedueix el 100 %. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de
30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
10.3. PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia
de la superfície, situats tant a l'interior com a l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Components
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra.
Característiques tècniques mínimes
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris,
emprimació per a fusta o tapaporus, emprimació segelladora per a guix i ciment, etc...
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp,
pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura
a l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina vinílica, vernissos, pintures
bituminoses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintètiques, etc...).
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc...
Control i acceptació
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents.
Execució
Condicions prèvies
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La
temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. El sol no incidirà directament
sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant.
ols o deixin
partícules en suspensió.
Estaran col·locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, b
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats.
les taques superficials produïdes per floridura i es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de
ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el suport.
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes fungicides, es substituiran els nusos mal adherits.
Es realitzarà una neteja general de la superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma laca,
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies.
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant
raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície.
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus del maó, guix o ciment i una mà d'acabat.
Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans
d'acabat.
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.
Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.
Pintura plàstica, acrílica, vinílica.
gelladora i dues mans d'acabat; si és
Pintura a l'oli.
-les un temps entre 24 i 48 hores.
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa pintura diluïda en cas que el suport sigui guix,
ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superfícies metàl·liques.
Pintura martelè.
Laca nitrocel·lulòsica.
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.
Control i acceptació
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons exposició
(exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. Preparació del suport: emprimació
segelladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...
Amidament i abonament
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat
totalment acabat, i neteja final.
El tècnic,
Marc Grifell Vera
Sant Joan de les Abadesses, 9 de setembre de 2020

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada St Antoni, s/n. 17860, St Joan Abadesses | T 972 72 23 27 | etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

MEDI AMBIENT

2398-000003-2020

Codi Segur de Verificació: f0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c3608
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_10279999
Data d'impressió: 23/02/2022 11:22:52
Pàgina 183 de 187

SIGNATURES

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://santjoandelesabadesses.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la
capçalera.

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

6

Estudi Tècnic de Construcció | Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses | T. 972 72 23 27 | etc@estuditecnic.cat | www.estuditecnic.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

MEDI AMBIENT

2398-000003-2020

Codi Segur de Verificació: f0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c3608
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_10279999
Data d'impressió: 23/02/2022 11:22:52
Pàgina 184 de 187

SIGNATURES

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

ASPECTES GENERALS
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
ó
), la Ley
8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE(BOE 12/09/2013)amb correcció d'errades
(BOE 08/11/2013)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

LLOCS DE TREBALL
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
de Seguridad y Higiene en

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
a campos electromagnéticos
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
Aquest document és una còpia simple del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y
acceso universal.

ACCESSIBILITAT
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y
acceso universal.

CTE DB Document Bàsic
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)

S

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
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Instruccions tècniques complementàries, SPs
(DOGC 26/10/2012)

Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUASUASUASUA-6 Seguretat enfron
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
SALUBRITAT
CTE DB HS Document BàsicSalubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
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D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Estudi Tècnic de Construcció / Pujada Sant Antoni, s/n. 17860 - Sant Joan Abadesses / T. 972 72 23 27/ etc@estuditecnic.cat/ www.estuditecnic.cat

ÒRGAN

REFERÈNCIA

PROJECT

MEDI AMBIENT

2398-000003-2020

Codi Segur de Verificació: f0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c3608
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2020_10279999
Data d'impressió: 23/02/2022 11:22:52
Pàgina 186 de 187

SIGNATURES

Ãf0b1a29c-2a00-4a1e-aa28-91bcdf3c«D(sŒ

DOCUMENT

1.- MARC GRIFELL VERA, 16/12/2020 10:25

HE-0 Limitació del consum energètic
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HEHEHE-5 Contribu
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

ència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

SISTEMES ESTRUCTURALS
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

NRE-AEORO 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

SISTEMES CONSTRUCTIUS

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
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CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energética

CTE DB SE F Fàbrica i altres

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

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

CONTROL DE QUALITAT
Marc general
Código Técnico de la Edificación,CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i
12/9/94)

NORMATIVES DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES (no exhaustiu)
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Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE,modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97).

-08.

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

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

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

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS
Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Real decreto 210/2018, de

(BOE 16/06/2018)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió
de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) Parcialment derogat i modificat-

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
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Llei 38/1999 (BOE 06/11/99);

Código Técnico de la Edificación,CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

itatge
D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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