Àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic
Servei
d'Equipaments Públics

Maria
Muxart
Agell - DNI
35040111W
(SIG)

Maria
Trinidad
Morillas
Ortega DNI
52466821
A (AUT)

Firmado
digitalmente por
Maria Muxart
Agell - DNI
35040111W (SIG)
Fecha: 2019.06.14
12:48:48 +02'00'

Firmado
digitalmente por
Maria Trinidad
Morillas Ortega DNI 52466821A
(AUT)
Fecha:
2019.06.14
12:49:52 +02'00'

P.O.M.O REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
Juny 2019

NUM EXP: X116 / U633 / 2019 / 000006
CODI : HSS_PE_MB_ARQ_HABSOCIAL_R01

POMO Reforma Pis c/ Torres i Bages 45

ÍNDEX
DOCUMENT Nº1: MEMÒRIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

OBJECTE
ANTECEDENTS
FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL
PROPOSTA D'ACTUACIÓ I CRITERIS D’INTERVENCIÓ
QUADRE DE SUPERFÍCIES
DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’OBRA
RESUM PRESSUPOST
TERMINI D'EXECUCIÓ

ANNEX 1. NORMATIVA APLICABLE
ANNEX 2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ARC-001
ARC-002
ARC-003
ARC-004
ARC-005
ARC-006
ARC-007
ARC-008
MEP-001
MEP-002

EMPLAÇAMENT
ESTAT ACTUAL
ESTAT ACTUAL. CEL RAS / PAVIMENTS
PROPOSTA. DISTRIBUCIÓ / COTES / SUPERFÍCIES
ENDERROCS / OBRA NOVA
FUSTERIA
ACABATS
CUINA
ELECTRICITAT / TELECOMUNICACIONS / CLIMATITZACIÓ
AIGUA

DOCUMENT Nº3: PLEC DE CONDICIONS
DOCUMENT Nº4: PRESSUPOST
4.14.24.34.44.5-

AMIDAMENTS
QUADRE DE PREUS
PRESSUPOST
RESUM PRESSUPOST
ÚLTIM FULL

DOCUMENT Nº5: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT
1. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT

2

POMO Reforma Pis c/ Torres i Bages 45

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA
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1. OBJECTE
El present projecte té per objecte definir i valorar econòmicament els treballs de reforma del
pis situat al carrer Torres i Bages num 45 , l’antic local de la radio.
2. ANTECEDENTS
Es tracta d’un habitatge situat al carrer Torres i Bages num 45 , planta primera, segona
porta, d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres.
Aquest pis va estar reformat per poder ubicar la seu de Radio Sant Boi de Llobregat, per
aquest motiu es va eliminar la distribució original de l’habitatge, que constava de menjador,
sala d’estar, cuina, 3 dormitoris, 1 bany i un pati posterior.
La il·luminació i ventilació es produeix per la façana principal i pel pati.
L’estructura està formada per parets de càrrega i forjats unidireccionals amb bigues de
formigó i revoltons ceràmics. La coberta és plana i transitable.
El total de plantes de l’edifici és de PB+6P

3. FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL

Pati

4
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Sala de control

Sala menjador

Passadís
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lavabo

passadis

4. PROPOSTA D'ACTUACIÓ I CRITERIS D’INTERVENCIÓ
El projecte contempla la reforma necessaria per transformar el pis un altre cop en habitatge.
L’habitatge resultant constarà de cuina, menjador-estar, 3 dormitoris i un bany.
La il·luminació i ventilació és produeix a través de la façana i el pati, Així com el conducte de
ventilació del lavabo.
4.1 Justificació del compliment de la normativa urbanística i les ordenances
municipals
DADES URBANÍSTIQUES:
Planejament vigent: Pla General Metropolità
Planejament complementari vigent Ordenances Metropolitanes d’Edificació
Qualificació urbanística: sol urbà
Classificació urbanística: zona de densificació urbana semiintensiva 13E
Aquest projecte compleix amb les Normes Urbanístiques , doncs cal dir que l’actuació es
limita a la reforma interior d’una part de l’edifici, no modifica ni la profunditat edificable, ni
l’alineació, ni l’alçada reguladora màxima. Tampoc no inclou cap modificació de volum
existent.
Pel que fa a les Ordenances Metropolitanes d’Edificació, totes les peces resultants de la
intervenció, en l’habitatge, compleixen , amb els requeriments mínims.
4.2 Condicions funcionals relatives a l’ús
Donada la intervenció, l’habitatge resultant, complirà amb les prestacions de
funcionalitat, pel que fa a les condicions d’habitabilitat.
L’habitatge resultant dona resposta a les condicions d’habitabilitat que determina el
decret 141/2012, en l’annex 2- “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges
preexistents, construïts amb anterioritat a l’11 d’agost de 1984”
6
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Quadre resum del programa funcional de l’habitatge:

Situacio habitatge
Primer 2

EM
1

NOMBRE DE PECES
H
CH
AP
3

1

1

C

SUP. ÚTIL

1

63,49

5. QUADRE DE SUPERFÍCIES

Rebedor / Passadis

12,21

Lavabo

3,32

Cuina

5,45

Sala Menjador

15,74

Habitació 1

6,04

Habitació 2

10,38

Habitacio 3

10,35

Total útil interior

63,49

Pati

7,55

Balcó

2,55

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 70.74 m2
5.

DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L’OBRA

El conjunt de la intervenció passa per actuar en els diferents sistemes:
- Enderrocs: S’enderrocaran alguns envans i es recuperaran antigues obertures . Es
desmuntarà tot el cel ras de la planta. S’arrencarà tot l’enrajolat i arrebossat existent en el
bany. S’aixecarà el paviment actual de suro i es deixarà el terratzo original . S’extraurà tota la
fusteria interior i dues finestres exteriors
- Sistema d’envoltant.
El projecte no contempla cap actuació sobre l’envolupant de l’edifici. Únicament preveu el
canvi de les fusteries exteriors, actualment de fusta, per unes noves fusteries d’alumini lacat,
amb trencament de pont tèrmic i doble envidrament amb càmera, per tal de millorar les
condicions tèrmiques i acústiques de l’habitatge.
- Sistema de compartimentació.
Tots els envans que es realitzin de nou seran amb placa de cartró guix de diferents gruixos
- Sistema d’acabats.
El nou paviment de l’habitatge serà a base de parquet laminat tipus C4, col·locat sobre base
aïllament, excepte en el bany i la cuina, on es col·locarà gres.
Els tancaments de cambres humides, bany i cuina, s’enrajolaran amb rajoles de gres.
Tot el cel ras que es faci de nou serà continu amb plaques de guix laminat
7
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- Sistema de condicionaments i instal·lacions.
Subministrament d’aigua:
L’habitatge ja disposa actualment, de subministrament d’aigua. La
instal·lació interior s’executarà per donar servei al bany , a la cuina i a un safareig.
A l’interior tant de l’habitatge es garantirà una xarxa d’aigua freda i una d’aigua calenta
sanitària que alimentarà a cadascuna de les peces que ho requereixin.
Tota la instal·lació complirà amb la normativa vigent.
Subministrament elèctric:
L’habitatge ja disposa de subministrament elèctric, el projecte contempla la substitució de la
instal·lació interior i l’adequació d’aquesta a les noves necessitats funcionals i normativa
vigent.
La instal·lació interior constarà d’un interruptor de control de potència i els dispositius
generals de comandament i protecció a partir dels quals es farà la distribució interior.
Tota la instal·lació es farà segons el REBT i les Normes Tècniques particulars.
Sanejament:
Es realitzarà pels patis o xunts sempre connectant a la xarxa existent més propera.
Ventilació:
Totes les estances ventilen directament a l’exterior, amb excepció del bany, on es col.loca un
conducte nou d’extracció que anirà fins el pati.
A la cuina no es modifica tampoc el conducte d’extracció de fums, i es connecta amb
l’existent
Pel que respecta al sistema estructural, no hi ha cap modificació.

7. RESUM PRESSUPOST
El pressupost d’execució per contracte del POMO de Reforma d’un pis al c/ Torres i Bages 45, puja a
la quantitat de 60.792,46 € (SEIXANTA MIL SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTASIS CÈNTIMS).
L’IVA corresponent (21%) és de 12.766,42 € (DOTZE MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS).
El pressupost d’execució per contracte, IVA inclòs, del POMO de Reforma d’un pis al c/ Torres i
Bages 45, puja la quantitat de 73.588,88 € (SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS VUITANTA-VUIT
EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS).
7. TERMINI D'EXECUCIÓ
El termini per executar les obres és de 3 mesos.
Sant Boi de Llobregat, 13 de juny de 2019

Mariona Muxart Agell
Arquitecta municipal
Cap Unitat de Projectes i Obres d'Edificació

May Morillas Ortega
Arquitecta Tècnica municipal
Unitat de Projectes i Obres d'Edificació
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ANNEX NÚM. 1: NORMATIVA APLICABLE
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Normativa tècnica general d’Edificació

Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003.
art.
105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013)
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción
RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación
O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas
D 461/1997, de 11 de març
Certificado final de dirección de obras
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
Ley de Contratos del sector público
Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)
Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público
RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici
Habitatge

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

Llocs de treball

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

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso
universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10
Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC 24/3/95)
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Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Bàsic Salubritat
HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Protecció contra el soroll
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)
Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
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Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Ordenances municipals

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia
HE-1 Limitació de la demanda energètica
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques
HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments
CTE DB SE A Document Bàsic Acer
CTE DB SE M Document Bàsic Fusta
CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instrucció d'Acer Estructural EAE
RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic
de l'Edificació.
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural
dels sostres d’edificis
d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat
CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica
CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
12

POMO Reforma Pis c/ Torres i Bages 45

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis
Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya) D 202/98 (DOGC 06/08/98)
Ordenances municipals

Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)
Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008), modificat pel RD 238/2013 (BOE 13/4/2013) en
alguns articles
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
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Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

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

Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
Instalaciones de energía eléctrica
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación
Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)
Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)
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Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges
Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial
Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents,
sotmeses al règim d’inspecció periòdica.
Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les
instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica
Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal·lacions d’il·luminació
CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)
Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)
Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para
la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes
de telecomunicación en el interior de los edificios
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de
telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)
Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.
D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Instal·lacions de protecció contra incendis
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)
Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
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Instal·lacions de protecció al llamp
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Certificació energètica dels edificis
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios
Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges
D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados
R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos
O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs
Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC30/12/2011), Llei 5/2012 DOGC
23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió de residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
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Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any
2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
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ANNEX NÚM. 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/06/19

Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0122000

h

Oficial 1a paleta

25,29000

€
€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

25,72000

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

21,99000

€

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

25,29000

€

A012A000

h

Oficial 1a fuster

25,74000

€

A012B000

h

Oficial 1a estucador

25,29000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

25,29000

€

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

26,05000

€
€

A012F000

h

Oficial 1a manyà

25,69000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

26,13000

€
€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

26,13000

A012J000

h

Oficial 1a lampista

26,13000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

26,13000

€

A0137000

h

Ajudant col.locador

19,53000

€

A013A000

h

Ajudant fuster

22,59000

€

A013B000

h

Ajudant estucador

22,42000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

22,42000

€
€

A013E000

h

Ajudant vidrier

23,59000

A013F000

h

Ajudant manyà

22,50000

€

A013G000

h

Ajudant calefactor

22,39000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

22,39000

€

A013J000

h

Ajudant lampista

22,39000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

22,42000

€

A0140000

h

Manobre

21,00000

€

A0149000

h

Manobre guixaire

21,00000

€

A0150000

h

Manobre especialista

21,83000

€
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Data: 13/06/19

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

17,59000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,21000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

36,56000

€

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

43,58000

€

C1503000

h

Camió grua

51,05000

€

56,04000

€

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

1,91000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,92000

€

C2001000

h

Martell trencador manual

3,66000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

7,43000

€
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Data: 13/06/19

Pàg.:

3

MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,83000

€

19,15000

€

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

20,07000

€

B03E1530

m3

Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 300 kg/m3, en sacs

101,67000

€

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

116,11000

€
€

B0521100

kg

Guix YG

0,10000

B0521200

kg

Guix YF

0,13000

€

B0527030

kg

Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496

0,51000

€

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

0,09000

€

B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,35000

€

34,77000

€

B0711010

kg

Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

0,29000

€

B090M001

kg

Dissolvent especial per desencolar paviment vinílic

4,05000

€

1,53000

€

B0A31000

kg

Clau acer

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

10,45000

€
€

B0A4A400

cu

Visos, galvanitzats

1,95000

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,10000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,17000

€

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

1,11000

€

B0A75400

u

Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior

0,27000

€

B0A75700

u

Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior

0,33000

€

B0CC3000

m2

Placa de guix laminat de 15 mm de gruix + planxa d'acer de 8mm.

4,93000

€

B0CC3B00

m2

Placa de guix laminat de 13 mm de gruix i placa de fibra de vidre, adherida, de 30 mm de gruix

15,44000

€

B0CC5000

m2

Placa de guix laminat de 15 mm de gruix

5,58000

€

1,11000

€

B0CCI010

m2

Increment per substitució de placa normal de 15 per placa hidròfuga

B0CCI200

u

Increment per habitatge pel conjunt de sistemes de fixació especials per sanitaris, caixes
d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables , bústies, estenedors i altres
elements incorporats en els tancament segons descripció de projecte.

104,77000

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,20000

€

B0FG3JA3

u

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

0,17000

€

B0FH5182

m2

Rajola de gres porcelanic rectificat de forma rectangular, de 5 peces/m2, preu alt

20,00000

€

B0FH7172

m2

Rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

17,84000

€

B0FJ3QQ3

u

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell

B2RA73G1

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B5ZZJLPT

u

B6B11200

0,81000

€

21,92000

€

Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

0,29000

€

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,31000

€

B6B11I01

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils C de 60x27 mm

0,95000

€

B6B12200

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm
d'amplària

1,14000

€

B6Z14156

u

Caixa de persiana monolítica, de ceràmica per a revestir, de 31.4x30x100 cm, per a un
accionament a través motor, cinta o torn

111,80000

€

B711Y080

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2

5,26000

€
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Pàg.:

4

MATERIALS

B7C21330

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 30 mm de gruix i resistència a compressió
>=100 kPa, resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat

6,09000

€

B7C25400

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
1.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

5,72000

€

B7C75300

m2

Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix

0,39000

€

B7C9H600

m2

Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix

7,02000

€

B7CZ1400

u

Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim

0,24000

€

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

16,31000

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

13,05000

€
€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,20000

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,08000

€

0,85000

€

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

B8111G90

t

Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

50,67000

€

B81ZB9K0

m

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament

2,32000

€

B82ZU100

m

Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat

1,71000

€

B83FI001

m2

Elements de fixació i tractament de junts per a aplacats de cartró-guix

1,61000

€

B84ZB0E0

m2

Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

3,05000

€

B863C6C7

m2

Planxa d'alumini de 0.8 mm de gruix, acabat lacat color especial, tallat a mida

21,15000

€

B8816342

kg

Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat
rugós

0,35000

€

B89Z1000

kg

Pintura a la cola

0,18000

€
€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

14,58000

B89ZI001

kg

Pintura plàstica

3,41000

€

B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

5,00000

€

B8Z101AE

m2

Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 145 g/m2

3,44000

€

B8Z101JG

m2

Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2

2,48000

€

B8ZA100I

kg

Segelladora

3,66000

€

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

12,82000

€

B9QH13M0

m2

Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús domèstic elevat, classe
23 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 9.5 mm de
gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

23,40000

€

B9U69007

m

Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis

2,42000

€

B9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària,

3,66000

€

BAF11485

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

161,19000

€

BAF12585

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

180,76000

€

BAF1E39D

m2

Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,
per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

215,41000

€
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BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

3,98000

€

BAN51400

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm

5,09000

€

BANZ1110

u

Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de finestra

6,09000

€

BANZ1120

u

Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de tub d'acer, per a persiana de balconera

6,34000

€

BAP35196

u

Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

79,82000

€

BAP36176

u

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

69,54000

€

BAQAI003

u

Porta kit d'entrada a habitatge amb fulla batent, acabat roure envernissat tipus bloc semi massis,
muntada a taller i col.locada a l'obra sobre bastiment de base, de fusta xapada envernissada i de
45 mm de gruix, de cares llises i interior de fusta massissa, de 90 cm d'amplària i de 220 cm
d'alçària, inclòs tapetes, ferramenta enllautonada per a penjar, pany de caixa encastat pel cantell
tipus MCM model 1419R de cop i clau de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, maneta tipus Tecosur
model Europa 5002, pom i espiell. S'inclou l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i tapetes a
taller.

382,96000

€

BAQDHA20

u

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells emmarcats amb MDF i
estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL

118,22000

€

BAQDS18A

u

Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb
acabat lacat

58,10000

€

BAQE1476

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de
pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim,
acabat lacat, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts
de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

124,85000

€

BAV7EK77

m2

Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de
6 a 6.5 kg per m2

78,42000

€

BAVBI015

m2

Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5
a 5 kg de pes per m2, amb guies

14,85000

€

BAVZ1C00

u

Comandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i 150 cm d'amplària

16,58000

€

15,40000

€

4,37000

€
€

BAVZIF00

u

Comandament manual amb cinta, per a persianes

BAVZK000

m

Guies d'alumini per a persianes enrotllables

BAZ2C846

u

Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1
fulla

83,66000

BAZG1120

u

Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà

21,01000

€
€

BAZGC370

u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà

62,71000

BAZGC3H0

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu mitjà

8,32000

€

BAZGG290

u

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a
una porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de
guiat inferior i elements de fixació

73,06000

€

BB1218B0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària

96,80000

€

BC151D11

m2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

62,47000

€

BC171M20

m2

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm

47,79000

€

BC1F1721

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

48,68000

€

BC1K1300

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm

30,19000

€

BCZ11000

kg

Màstic compatible per a envidriament

1,20000

€

BD11I110

u

Material per a xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per banyera, lavabo,
bidet i wc, amb tubs de polipropilé, fins a baixant general

50,39000

€
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BD515DJ0

u

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de diàmetre, amb tapa plana

19,15000

€

BE42R410

M

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de
gruix 0.5 mm

4,03000

€

BE42R4EC

ML

Conducte metàl.lic flexible DN125

0,75000

€

BEGJ1836

u

Unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 5 kW i una potència
calorífica nominal de 5.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1
a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt

792,42000

€

BEGL1320

u

Unitat interior de sostre amb una potència frigorífica màxima de 2 kW i una potència calorífica
màxima de 2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant
R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt

532,78000

€

BEK971RC

UD

Boca extracció AIR IN o equivalent amb dispositiu silenciador.

35,00000

€

BEW44000

U

Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre

5,58000

€

BEZF1120

u

Suport mural d'acer lacat de 1.5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg

9,55000

€

BEZF7330

u

Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8

0,56000

€

BF534300

m

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

2,74000

€

BF538300

m

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

4,01000

€

BFW524B0

u

Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat

0,99000

€

BFW528B0

u

Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat

1,47000

€

BFY5A400

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,17000

€

BFY5A800

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,21000

€

BG134801

u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb dotze
mòduls i per a encastar

18,96000

€

BG151D11

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
encastar

5,23000

€

BG161611

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció normal i per a
encastar

2,55000

€

BG1B0660

u

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta

272,22000

€

BG222710

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,21000

€

BG222810

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,28000

€

BG222910

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,43000

€

BG225710

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,38000

€

BG322120

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC

0,19000

€

BG322130

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC

0,31000

€

BG322140

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

0,48000

€

BG322150

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-R, unipolar,
de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

0,72000

€

BG41149H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

44,99000

€
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BG414D99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

33,36000

€

BG414D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

33,96000

€

BG414D9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

35,75000

€

BG415A99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

13,49000

€

BG415A9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

13,71000

€

BG415A9C

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

14,08000

€

BG415A9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

14,38000

€

BG41T49H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

40,96000

€

BG42129D

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

28,49000

€

BG42129H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

23,93000

€

BG482145

u

Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A,
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

155,09000

€

BG48B21C

u

Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a muntar sobre carril DIN

51,74000

€

BG611010

u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu superior

1,35000

€

BG611020

u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt

1,23000

€

BG613020

u

Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt

2,75000

€

BG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

4,33000

€

BG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

4,59000

€

BG621J93

u

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per
a encastar

8,87000

€

BG631153

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, per a encastar

4,82000

€

BG631EA3

u

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a
encastar

8,26000

€

BG641177

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per
a encastar

7,61000

€

BG671113

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt

2,72000

€

BG671114

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu superior

3,50000

€

BG671133

u

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt

6,74000

€
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BGA12520

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt

14,67000

€

BGW1B000

u

Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster

5,58000

€

BGW41000
BGW42000

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics

0,47000

€

u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials

0,43000

€

BGW48000

u

Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions

0,47000

€

BGWA1000

U

Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment

0,38000

€

BH2LKCAA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma
circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 40
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20

26,43000

€

BH2LLJAD

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma
circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44

54,88000

€

BH2LMJAA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR= 22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20

121,93000

€

BHB5AH71

u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

185,43000

€

BHPL3199

u

Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, per a encastar

167,68000

€

BJ12M6EC

u

Plat de dutxa rectangular de resines, de 1400x700 mm, de color blanc, preu superior

257,52000

€

BJ13B71P

u

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu alt

151,92000

€

BJ14BB12

u

Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt

260,34000

€

BJ18L2A1

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant i
50 cm d'amplària, com a màxim, preu superior

69,11000

€

BJ19D1BP0

u

Pica d'inox polit ROCA de 40x35x18 per col·locar sota encimera amb valvula de 3,5 polsades

96,00000

€

BJ1ZQ000

u

Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col.lectius

18,17000

€

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques

6,65000

€

BJ2111RC

UD

Aixeta per banyera ROCA o equivalent.

68,00000

€

BJ2351RC

UD

Aixeta per lavabo ROCA o equivalent.

83,00000

€

BJ24A121

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d´enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´

10,53000

€

BJ28513G

u

Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de
maniguets

76,07000

€

BJ29A133

u

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 3/4´´

50,79000

€

BJ2Z1131

u

Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida
roscada de 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

15,28000

€

BJ2Z4127

u

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de
1/2´´

42,97000

€

BJ2ZA131

u

Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida
roscada per a maniguets de 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

5,15000

€

BJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

3,19000

€

BJ331151

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4,
per a roscar al sifó de llautò cromat

11,05000

€

BJA263A0

u

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000
W de potència, vertical , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb

250,65000

€
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una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO (UE) 812/2013
BKK15220

u

Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x20 cm

4,28000

€

BN314420

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal
1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt

12,14000

€

BP141234

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu
superior, per a encastar

17,70000

€

BP271B00

m

Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de cables, de secció 0.64 mm2 cada un

0,36000

€

BP411120

m

Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini /
Pet més trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de PVC, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm

0,30000

€

BP531114

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple, connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, per a encastar

10,55000

€

BQ7128A1

m

Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

18,05000

€

BQ7136A0

u

Mòdul de forn de melamina per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 1500 mm d'alçària, sense
frontal , preu mig, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges i dos calaixos

200,00000

€

BQ71I010

m

Mobles baixos de cuina, de melamina, sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, sòcol,
portes, tiradors i ferratges

245,00000

€

BQ71I015

m

Mobles alts de cuina, de melamina, de 35 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment
instal.lat amb portes, tiradors i ferratges

225,00000

€

BQZ5I010

u

Estenedor amb suports d'acer laminat galvanitzat amb un total de 4 m de cables plastificats, amb
tacs metàl.lics d'expansio, amb trams d'1 m mínim

19,91000

€

BY00I001

u

Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials, repercusio per a habitatge, en divisories
ceràmiques tradicionals i en envans de cartró guix.

765,00000

€
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D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

85,28000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Manobre especialista

21,83000 =

Subtotal:

21,83000
21,83000

21,83000

Maquinària
C1705600

h

0,700 /R x

Formigonera de 165 l

1,92000 =

Subtotal:

1,34400
1,34400

1,34400

Materials
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250

x

116,11000 =

29,02750

20,07000 =
1,83000 =

32,71410

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,630

x

B0111000

m3

Aigua

0,200

x
Subtotal:

D0705A21

m3

0,36600
62,10760

62,10760

COST DIRECTE

85,28160

COST EXECUCIÓ MATERIAL

85,28160

Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000

Unitats

87,07000

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Manobre especialista

21,83000 =

Subtotal:

21,83000
21,83000

21,83000

Maquinària
C1705600

h

0,700 /R x

Formigonera de 165 l

1,92000 =

Subtotal:

1,34400
1,34400

1,34400

Materials
B0111000

m3

0,200

x

380,000

x

1,83000 =
0,09000 =

34,20000

1,520

x

19,15000 =

29,10800

Aigua

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D070A4D1

m3

0,36600

63,67400

63,67400

1,00 %

0,21830

COST DIRECTE

87,06630

COST EXECUCIÓ MATERIAL

87,06630

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

Unitats

114,61000

Preu

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A0150000

h

1,050 /R x

Manobre especialista

21,83000 =

Subtotal:

22,92150
22,92150

22,92150

Maquinària
C1705600

h

0,725 /R x

Formigonera de 165 l

1,92000 =

Subtotal:

1,39200
1,39200

1,39200

Materials
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

116,11000 =

23,22200

B0532310

kg

Calç aèria CL 90

400,000

x

m3

Aigua

0,200

x

0,09000 =
1,83000 =

36,00000

B0111000
B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,530

x

20,07000 =

30,70710

Subtotal:

D070A8B1

m3

0,36600

90,29510

90,29510

COST DIRECTE

114,60860

COST EXECUCIÓ MATERIAL

114,60860

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

113,83000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,050 /R x

Manobre especialista

21,83000 =

Subtotal:

22,92150
22,92150

22,92150

Maquinària
C1705600

h

0,725 /R x

Formigonera de 165 l

1,92000 =

Subtotal:

1,39200
1,39200

1,39200

Materials
B0532310

kg

Calç aèria CL 90

190,000

x

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380

x

B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,380

x

B0111000

m3

Aigua

0,200

x

0,09000 =
116,11000 =
20,07000 =
1,83000 =

Subtotal:

17,10000
44,12180
27,69660
0,36600
89,28440

89,28440

Altres
A%AUX001 %

1,000 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Subtotal:

22,92200 =

0,22922
0,22922

0,22922

COST DIRECTE

113,82712

COST EXECUCIÓ MATERIAL

113,82712
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D070I010

m3

Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

Rend.: 1,000

85,50000

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Manobre especialista

21,83000 =

Subtotal:

21,83000
21,83000

21,83000

Maquinària
C1705600

h

0,700 /R x

Formigonera de 165 l

1,92000 =

Subtotal:

1,34400
1,34400

1,34400

Materials
B0312020

t

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

1,630

x

m3

Aigua

0,200

x

20,07000 =
1,83000 =

32,71410

B0111000
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250

x

116,11000 =

29,02750

Subtotal:

0,36600

62,10760

62,10760

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

21,83000 =

Subtotal:

D07J1100

m3

Pasta de guix YG

0,21830
0,21830

0,21830

COST DIRECTE

85,49990

COST EXECUCIÓ MATERIAL

85,49990

Rend.: 1,000
Unitats

102,31000
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0149000

h

1,000 /R x

Manobre guixaire

21,00000 =

Subtotal:

21,00000
21,00000

21,00000

Materials
B0521100

kg

Guix YG

B0111000

m3

Aigua

800,000

x

0,600

x

0,10000 =
1,83000 =

Subtotal:

80,00000
1,09800
81,09800

81,09800

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

Subtotal:

21,00000 =

0,21000
0,21000

0,21000

COST DIRECTE

102,30800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

102,30800
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P-11

E612E030

m2

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat
de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter
M-4. Formacio de tancaments alçaria maxima 4m.
amb mitjans de proteccio inclos. C.Amid.: m2 de paret
'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i
el 50% entre 4 i 8m.

Rend.: 0,750

Unitats

39,14

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

0,540 /R x
0,370 /R x

25,29000 =
21,00000 =

Subtotal:

18,20880
10,36000
28,56880

28,56880

Materials
B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

D070I010

m3

Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

31,820

x

0,20000 =

6,36400

0,020

x

85,49990 =

1,71000

Subtotal:

8,07400

8,07400

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

28,56900 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,28569
0,28569

36,92849
2,21571

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

E612ER1V

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-. Per formació de paret de càrrega.

39,14420

Rend.: 1,000

Unitats

0,28569

35,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

A0150000

h

Manobre especialista

0,600 /R x
0,300 /R x
0,150 /R x

25,29000 =
21,00000 =
21,83000 =

Subtotal:

15,17400
6,30000
3,27450
24,74850

24,74850

Maquinària
C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,150 /R x

1,91000 =

Subtotal:

0,28650
0,28650

0,28650

Materials
B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0111000

m3

Aigua

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,058

x

34,77000 =

2,01666

0,014

x

1,83000 =

0,02562

31,200

x

0,20000 =

6,24000

Subtotal:

8,28228

8,28228
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Altres
A%AUX001 %

2,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

24,74840 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,61871
0,61871

33,93599
2,03616

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

E652I005

m2

Aplacat directe amb plaques de cartró-guix de 15 mm
de gruix amb pasta adequada d'agafar inclou el
tractament adequat de junts: empastat, col·locació i
planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes,
empastat de caps de cargols, lijat i repetició del
procès fins deixar totalment enllestit per a pintar,
cantonades i arestes.S'inclouen la col·locació de
caixetins, caixes i altres elements incorporats.
C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de
8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

35,97215

Rend.: 1,000

Unitats

0,61871

11,50

Preu

Parcial

19,53000 =
21,99000 =

2,19900

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col.locador

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,065 /R x
0,100 /R x
Subtotal:

1,26945

3,46845

3,46845

Materials
B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000

x

0,08000 =

0,16000

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,400

x

1,20000 =

0,48000

B0CC3000

m2

Placa de guix laminat de 15 mm de gruix + planxa
d'acer de 8mm.

1,050

x

4,93000 =

5,17650

B0527030

kg

Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

3,000

x

0,51000 =

1,53000

Subtotal:

7,34650

7,34650

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

3,46800 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

E652I020

m2

Envà plaques cartró-guix, amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat amb muntants verticals de 46x36
mm col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals de
48x30 mm, aillament amb plaques semirígides de
llana de roca de 40 mm de gruix, aplacat per les dues
cares amb placa de cartró-guix de 15 mm de gruix
fixats mecànicament. S'inclouen la col·locació de
caixetins, caixes i altres elements incorporats, banda
elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions,
perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes:
empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta
amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols,
lijat i repetició del procès fins deixart totalment
enllestit per a pintar. Acompliran la normativa acústica

Rend.: 1,000

0,03468
0,03468

6,00 %

0,03468
10,84963
0,65098
11,50061
36,80

€
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CTE. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més
grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

Unitats

Preu

Parcial

21,99000 =
19,53000 =

3,90600

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

4,39800

8,30400

8,30400

Materials
x

4,93000 =

10,35300

6,000

x

0,17000 =
1,95000 =

1,02000

B0CC3000

m2

Placa de guix laminat de 15 mm de gruix + planxa
d'acer de 8mm.

2,100

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

B0A4A400

cu

Visos, galvanitzats

0,120

x

B7C9H600

m2

Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix

1,050

x

7,02000 =

7,37100

B6B12200

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

0,950

x

1,14000 =

1,08300

B6B11200

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària

2,330

x

1,31000 =

3,05230

B83FI001

m2

Elements de fixació i tractament de junts per a
aplacats de cartró-guix

2,000

x

1,61000 =

3,22000

Subtotal:

0,23400

26,33330

26,33330

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

8,30400 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,08304
0,08304

34,72034
2,08322

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

E652I100

m2

Trasdosat semidirecte amb plaques de cartró-guix de
15 mm amb aïllament incorporat de llana de roca de
40mm de gruix fixat sobre perfileria de planxa d'acer
galvanitzat amb perfils ´´C´´ de 60x46 mm, col.locats
cada 60 cm, inclou la banda elàstica de recolzament
de perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i
arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i
planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes,
empastat de caps de cargols, lijat i repetició del
procès fins deixar totalment enllestit per a pintar.
S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres
elements incorporats. C.Amid.: m2 d'envà
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre
4 i 8m2

36,80356

Rend.: 1,000

Unitats

0,08304

30,09

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,010 /R x

21,99000 =

0,21990

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,010 /R x

19,53000 =

0,19530

Subtotal:
Materials

0,41520

0,41520
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B0527030

kg

Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

3,000

x

0,51000 =

1,53000

B0CC3B00

m2

Placa de guix laminat de 13 mm de gruix i placa de
fibra de vidre, adherida, de 30 mm de gruix

1,050

x

15,44000 =

16,21200

B6B11I01

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils C de 60x27 mm

1,500

x

0,95000 =

1,42500

B7C9H600

m2

Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix

1,000

x

7,02000 =

7,02000

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,400

x

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x

1,20000 =
0,17000 =

1,02000

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

2,000

x

0,08000 =

0,16000

B0A4A400

cu

Visos, galvanitzats

0,060

x

1,95000 =

0,11700

Subtotal:

0,48000

27,96400

27,96400

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

0,41500 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,00415
0,00415

28,38335
1,70300

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

E652I200

m2

Increment per sustitució de placa normal de cartró
guix de 15 mm per placa de cartró guix hidròfuga i
resistent a l'aigua de 15 mm de gruix en trasdossats,
envans i sostres de cartró guix. C.Amid.: m2 d'envà
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre
4 i 8m2

0,00415

30,08635

Rend.: 1,000

1,18

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B0CCI010

m2

Increment per substitució de placa normal de 15 per
placa hidròfuga

x

1,000

1,11000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,11000
1,11000

1,11000
1,11000
0,06660

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

E652I300

u

Increment per habitatge en formacio cambra humida,
pel conjunt de sistemes de fixació especials per
sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva
col·locació i la dels tubs passacables, termos
acumuladors elèctrics, calderes i altres elements
incorporats en els tancament de parament d'obra
seca de cartró-guix, segons descripció de projecte.

1,17660

Rend.: 1,000

Unitats

111,06

Preu

Parcial

Materials
B0CCI200

u

Increment per habitatge pel conjunt de sistemes de
fixació especials per sanitaris, caixes d'instal·lacions
incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables
, bústies, estenedors i altres elements incorporats en
els tancament segons descripció de projecte.

1,000

x

104,77000 =

104,77000

€

Import
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

104,77000

104,77000
6,28620

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

E6Z11566

u

Caixa de persiana monolítica, de ceràmica per a
revestir, de 31.4x30x100 cm, per a un accionament a
través motor, cinta o torn, col·locada amb morter

104,77000

111,05620

Rend.: 1,000

128,72

Unitats

Preu

Parcial

21,00000 =
25,29000 =

5,05800

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

4,20000

9,25800

9,25800

Materials
B6Z14156

u

Caixa de persiana monolítica, de ceràmica per a
revestir, de 31.4x30x100 cm, per a un accionament a
través motor, cinta o torn

1,000

x

111,80000 =

111,80000

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0013

x

114,60860 =

0,14899

Subtotal:

111,94899

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,23145

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

121,43844
7,28631

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

E7C2I030

m2

111,94899

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 1,05 m2K/W, de gruix 50
mm amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col.locades sense adherir. Col.locat en façanes a
quansevol alçaria. Subjectats a tancament amb
rosetes de PVC (aprox. 1 per m2. C.Amid.: m2 de
parament descomptant forats més grans de 8m2 i el
50% entre 4 i 8m2.

128,72475

Rend.: 0,750

Unitats

16,30

Preu

Parcial

21,00000 =
25,29000 =

2,02320

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,030 /R x
0,060 /R x
Subtotal:

0,84000

2,86320

2,86320

Materials
B7C21330

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
30 mm de gruix i resistència a compressió >=100
kPa, resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell encadellat

2,050

x

6,09000 =

Subtotal:

12,48450

12,48450

Altres
A%NAAA

U

Despeses auxiliars

1,000 % s

2,86300 =

0,02863

12,48450
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,02863

15,37633
0,92258

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E7CDE441

m2

Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
1.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

0,02863

16,29891

Rend.: 1,000

22,85

Unitats

Preu

Parcial

21,00000 =
21,99000 =

6,59700

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,150 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

3,15000

9,74700

9,74700

Materials
B8Z101JG

m2

Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2

1,2502

x

2,48000 =

3,10050

B8111G90

t

Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0126

x

50,67000 =

0,63844

B7CZ1400

u

Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
40 mm de gruix com a màxim

8,000

x

0,24000 =

1,92000

B7C25400

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de
gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 1.05
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,050

x

5,72000 =

6,00600

Subtotal:

11,66494

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14621

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

21,55815
1,29349

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

E81126L3

m2

11,66494

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical amb
morter mixt 1:0,5:4, inclos elements de seguretat i
proteccio a quansevol alçaria.

22,85163

Rend.: 0,650

39,10

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,450 /R x
0,500 /R x

21,00000 =
25,29000 =

Subtotal:

14,53846
19,45385
33,99231

Materials
D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,018

x

113,82712 =

2,04889

33,99231
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Subtotal:

2,04889

2,04889

Altres
A%AUX001 %

2,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

33,99240 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,84981
0,84981

36,89101
2,21346

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

E81131D4

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R

0,84981

39,10447

Rend.: 1,000

29,37

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,350 /R x
0,700 /R x

21,00000 =
25,29000 =

Subtotal:

7,35000
17,70300
25,05300

25,05300

Materials
B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032

x

116,11000 =

0,37155

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0194

x

85,28160 =

1,65446

Subtotal:

2,02601

2,02601

Altres
A%AUX001 %

2,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

25,05320 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,62633
0,62633

27,70534
1,66232

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

E8121112

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

0,62633

29,36766

Rend.: 1,000

6,50

Unitats

Preu

Parcial

21,00000 =
25,29000 =

3,28770

€

Import

Ma d'obra
A0149000

h

Manobre guixaire

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,065 /R x
0,130 /R x
Subtotal:

1,36500

4,65270

4,65270

Materials
B0521200

kg

Guix YF

D07J1100

m3

Pasta de guix YG

0,798

x

0,0123

x

0,13000 =
102,30800 =

Subtotal:

0,10374
1,25839
1,36213

1,36213
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,11632

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

6,13115
0,36787

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E81ZB9K0

m

Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

6,49902

Rend.: 1,000
Unitats

4,82
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

25,29000 =

1,51740

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

21,00000 =

0,63000

Subtotal:

2,14740

2,14740

Materials
B81ZB9K0

m

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

x

1,020

2,32000 =

Subtotal:

2,36640

2,36640

2,36640

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03221

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

4,54601
0,27276

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

E82C123V

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<=3 m amb rajola de gres porcel.lànic premsat polit
preu alt, de 18 €/m² a fabrica, de 16 a 25 peces m2,
col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

4,81877

Rend.: 1,000

Unitats

32,19

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,300 /R x

21,99000 =

6,59700

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

21,00000 =

2,10000

Subtotal:

8,69700

8,69700

Materials
B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,705

x

0,35000 =

0,24675

B0FH7172

m2

Rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

1,100

x

17,84000 =

19,62400

B0711010

kg

Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

4,998

x

0,29000 =

1,44942

Subtotal:

21,32017

21,32017

Altres
A%AUX001 %

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

4,000 % s
Subtotal:

8,69700 =

0,34788
0,34788

0,34788
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

30,36505
1,82190

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

E82ZU100

m

Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma
de quart de cercle tancat, col.locada amb morter
adhesiu.

32,18695

Rend.: 1,000

Unitats

4,69

Preu

Parcial

25,29000 =

2,52900

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

0,100 /R x

Oficial 1a paleta

Subtotal:

2,52900

2,52900

Materials
B82ZU100

m

Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma
de quart de cercle tancat

1,000

x

1,71000 =

1,71000

B0711010

kg

Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,500

x

0,29000 =

0,14500

Subtotal:

1,85500

1,85500

Altres
A%AUX001 %

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

2,52933 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,03794
0,03794

0,03794
4,42194
0,26532

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

E844103A

m2

Cel ras amb plaques de cartró guix laminat per a
revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat
ocult amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada, col.locada a 20cm. del forjat com a maxim.

4,68726

Rend.: 1,000

Unitats

22,50

Preu

Parcial

19,53000 =
21,99000 =

7,69650

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col.locador

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,080 /R x
0,350 /R x
Subtotal:

1,56240

9,25890

9,25890

Materials
B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,473

x

1,20000 =

0,56760

B0CC5000

m2

Placa de guix laminat de 15 mm de gruix

1,060

x

5,91480
1,88100

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x

5,58000 =
10,45000 =

B0527030

kg

Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons
norma UNE-EN 14496

0,525

x

0,51000 =

0,26775

B84ZB0E0

m2

Entramat metàl.lic ocult amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras

1,000

x

3,05000 =

3,05000

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890

x

0,08000 =

0,15120

Subtotal:

11,83235

Altres
A%AUX001 %

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s

9,25867 =

0,13888

11,83235
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,13888

21,23013
1,27381

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

E86BM001

m2

Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de
0.8 mm de gruix, acabat lacat color especial, tallat a
mida, amb plegat en L (1cm) per formació de
cantonera, col·locat amb adhesius químics a
paraments verticals i agafat a premarc de fusteria
amb mitjans mecànics. S'inclou la part proporcional
de petit material per deixar l'element completament
acabat.

22,50394

Rend.: 0,700

Unitats

0,13888

42,25

Preu

Parcial

25,69000 =
22,50000 =

9,17500

€

Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

A013F000

h

Ajudant manyà

0,250 /R x
0,250 /R x
Subtotal:

8,03571
17,21071

17,21071

Materials
B0A4A400

cu

Visos, galvanitzats

0,093

x

B863C6C7

m2

Planxa d'alumini de 0.8 mm de gruix, acabat lacat
color especial, tallat a mida

1,050

x

1,95000 =
21,15000 =

Subtotal:

0,18135
22,20750
22,38885

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25816

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

39,85772
2,39146

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E881C146

m2

22,38885

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat rugós

42,24918

Rend.: 1,000

Unitats

23,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013B000

h

Ajudant estucador

A012B000

h

Oficial 1a estucador

0,200 /R x
0,400 /R x

22,42000 =
25,29000 =

Subtotal:

4,48400
10,11600
14,60000

14,60000

Materials
B8816342

kg

Morter de ciment monocapa (OC), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat rugós

x

19,950

0,35000 =

Subtotal:

6,98250
6,98250

6,98250

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,36500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

21,94750
1,31685

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,26435
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P-27

E898D240

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat, a quansevol alçaria.

Rend.: 0,700

Unitats

10,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,100 /R x

22,42000 =

3,20286

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

25,29000 =

3,61286

Subtotal:

6,81572

6,81572

Materials
B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

x

0,551

5,00000 =

Subtotal:

2,75500
2,75500

2,75500

Altres
A%AUX001 %

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

6,81600 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,10224
0,10224

9,67296
0,58038

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

E898J2AI

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d´acabat

0,10224

10,25334

Rend.: 0,500

Unitats

3,19

Preu

Parcial

25,29000 =
22,42000 =

0,17936

€

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

A013D000

h

Ajudant pintor

0,018 /R x
0,004 /R x
Subtotal:

0,91044

1,08980

1,08980

Materials
B8ZA100I

kg

Segelladora

0,150

x

3,66000 =

0,54900

B89ZI001

kg

Pintura plàstica

0,400

x

3,41000 =

1,36400

Subtotal:

1,91300

1,91300

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

1,09000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,01090
0,01090

0,01090
3,01370
0,18082

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

E898K140

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a
la cola amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

3,19452

Rend.: 0,800

Unitats

4,82

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,015 /R x

22,42000 =

0,42038

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125 /R x

25,29000 =

3,95156

Subtotal:

4,37194

4,37194
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Materials
B89Z1000

kg

Pintura a la cola

x

0,612

0,18000 =

Subtotal:

0,11016
0,11016

0,11016

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06558

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

4,54768
0,27286

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

E89B5BJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

4,82054

Rend.: 1,000

24,14

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,055 /R x
0,570 /R x

22,42000 =
25,29000 =

Subtotal:

1,23310
14,41530
15,64840

15,64840

Materials
B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,2244

x

12,82000 =

2,87681

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,2754

x

14,58000 =

4,01533

Subtotal:

6,89214

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23473

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

22,77527
1,36652

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

E8K1D14K

m

6,89214

Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

24,14178

Rend.: 1,000

26,16

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250 /R x
0,500 /R x

21,00000 =
25,29000 =

Subtotal:

5,25000
12,64500
17,89500

17,89500

Materials
B0FJ3QQ3

u

Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

6,9972

x

0,81000 =

5,66773

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0074

x

114,60860 =

0,84810

Subtotal:

6,51583

6,51583

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26843

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

24,67926
1,48076

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,16001
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P-32

E8KAEG12

m

Formacio de llindes de formigo/ceràmica prefabricada
per una llum fins a 3m. segons detall de projecte.
Amplaria util 40-45cm.

Rend.: 1,000

Unitats

12,71

Preu

Parcial

21,00000 =

5,46000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,260 /R x

Manobre

Subtotal:

5,46000

5,46000

Materials
B0A4A400

cu

B8JAIEG01 m

Visos, galvanitzats

0,040

x

Formacio de llindes de formigo prefabricat per una
llum fins a 3m. segons detall de projecte. Amplaria util
40-45cm.

1,000

x

1,95000 =
6,40000 =

Subtotal:

0,07800
6,40000

6,40000

6,40000

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

5,46000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,05460
6,45460

11,99260
0,71956

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

E9QH13M3

m2

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús
domèstic elevat, classe 23 (UNE-EN 13329), de 1190
a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària,
9.5 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta
densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina
de polietilè expandit de 3 mm

12,71216

Rend.: 1,000

Unitats

6,45460

29,10

Preu

Parcial

21,99000 =
19,53000 =

1,36710

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,070 /R x
0,070 /R x
Subtotal:

1,53930

2,90640

2,90640

Materials
B7C75300

m2

B9QH13M0 m2

Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de
gruix

1,030

x

0,39000 =

0,40170

Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a
parquet flotant, per a ús domèstic elevat, classe 23
(UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de
120 a 180 mm d'amplària, 9.5 mm de gruix, amb base
de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

1,030

x

23,40000 =

24,10200

Subtotal:

m

24,50370

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04360

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

27,45370
1,64722

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9U69007

24,50370

Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col.locat amb
morter adhesiu

Rend.: 1,000

29,10092
6,32

€
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Unitats

Preu

Parcial

21,99000 =

3,29850

Import

Ma d'obra
A0127000

h

0,150 /R x

Oficial 1a col.locador

Subtotal:

3,29850

3,29850

Materials
B9U69007

m

Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis

1,020

x

2,42000 =

2,46840

B0711010

kg

Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

0,500

x

0,29000 =

0,14500

Subtotal:

2,61340

2,61340

Altres
A%AUX001 %

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

3,29867 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,04948
0,04948

0,04948
5,96138
0,35768

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-35

E9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,
col·locat amb tacs d´expansió i cargols

6,31906

Rend.: 1,000

Unitats

7,45

Preu

Parcial

21,00000 =
21,99000 =

2,63880

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,010 /R x
0,120 /R x
Subtotal:

0,21000

2,84880

2,84880

Materials
B9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug, de DM de 25 mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

1,020

x

3,66000 =

3,73320

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,000

x

0,10000 =

0,40000

Subtotal:

4,13320

4,13320

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04273

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

7,02473
0,42148

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAF11785

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

7,44622
203,16

Preu

Parcial

€

Import
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A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,100 /R x
0,400 /R x

22,42000 =
26,13000 =

Subtotal:

2,24200
10,45200
12,69400

12,69400

Materials
BAF11485

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

1,080

x

161,19000 =

174,08520

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,250

x

13,05000 =

3,26250

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080

x

16,31000 =

1,30480

Subtotal:

178,65250

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,31735

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

191,66385
11,49983

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAF12A85

u

178,65250

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

203,16368

Rend.: 1,000

371,91

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

22,42000 =

3,36300

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

26,13000 =

15,67800

Subtotal:

19,04100

19,04100

Materials
B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320

x

13,05000 =

4,17600

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110

x

16,31000 =

1,79410

BAF12585

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

1,800

x

180,76000 =

325,36800

Subtotal:

331,33810

331,33810
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,47603

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

350,85513
21,05131

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAF5E59D

u

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

371,90643

Rend.: 1,000

634,42

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,150 /R x
0,700 /R x

22,42000 =
26,13000 =

Subtotal:

3,36300
18,29100
21,65400

21,65400

Materials
BAF1E39D

m2

Balconera d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

2,640

x

215,41000 =

568,68240

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,410

x

13,05000 =

5,35050

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140

x

16,31000 =

2,28340

Subtotal:

576,31630

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54135

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

598,51165
35,91070

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-36

EAN51342

u

576,31630

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x150
cm

634,42235

Rend.: 1,000

Unitats

26,71

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

4,800

x

3,98000 =

19,10400

BANZ1110

u

Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000

x

6,09000 =

6,09000

Subtotal:

25,19400

25,19400
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,19400
1,51164

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-37

EAN51542

u

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 135x150
cm

26,70564

Rend.: 1,000

Unitats

31,77

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BANZ1110

u

Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de finestra

1,000

x

6,09000 =

6,09000

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

6,000

x

3,98000 =

23,88000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

29,97000

29,97000
1,79820

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-38

EAN52384

u

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x235
cm

31,76820

Rend.: 1,000

Unitats

29,97000

39,63

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BANZ1120

u

Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de balconera

1,000

x

6,34000 =

6,34000

BAN51400

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

6,100

x

5,09000 =

31,04900

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

37,38900

37,38900
2,24334

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAN52464

u

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 120x220
cm

39,63234

Rend.: 1,000

Unitats

37,38900

43,41

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BANZ1120

u

Suport, caixetí i passacintes del bastiment de base de
tub d'acer, per a persiana de balconera

1,000

x

6,34000 =

6,34000

BAN51400

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm

6,800

x

5,09000 =

34,61200

Subtotal:

40,95200

40,95200
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

40,95200
2,45712

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-39

EAQAI003

u

Porta kit d'entrada a habitatge amb fulla batent, tipus
bloc semi massis, muntada a taller i col.locada a
l'obra sobre bastiment de base de 24cm, de fusta
xapada de roure envernissada i de 45 mm de gruix,
de cares llises i interior de fusta massissa, de 90 cm
d'amplària i de 220 cm d'alçària, inclòs tapetes,
ferramenta enllautonada per a penjar, pany de caixa
encastat pel cantell tipus MCM model 1419R de cop i
clau de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, maneta
tipus Tecosur model Europa 5002, pom i espiell.
S'inclou l'envernissat de la porta, base i folrat de
bastiment i tapetes a taller.

43,40912

Rend.: 1,000

463,47

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

A013A000

h

Ajudant fuster

2,000 /R x
0,100 /R x

25,74000 =
22,59000 =

Subtotal:

51,48000
2,25900
53,73900

53,73900

Materials
BAQAI003

u

Porta kit d'entrada a habitatge amb fulla batent,
acabat roure envernissat tipus bloc semi massis,
muntada a taller i col.locada a l'obra sobre bastiment
de base, de fusta xapada envernissada i de 45 mm de
gruix, de cares llises i interior de fusta massissa, de
90 cm d'amplària i de 220 cm d'alçària, inclòs tapetes,
ferramenta enllautonada per a penjar, pany de caixa
encastat pel cantell tipus MCM model 1419R de cop i
clau de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, maneta
tipus Tecosur model Europa 5002, pom i espiell.
S'inclou l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i
tapetes a taller.

x

1,000

382,96000 =

Subtotal:

382,96000

382,96000

382,96000

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

53,73900 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,53739
0,53739

437,23639
26,23418

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

EAQDM001

u

Formació d'armari en DM acabat lacat color blanc, de
dimensions totals 60x43x250cm, format per:
- Revestiment interior de l'armari amb melamina
acabat color blanc.
- Dues lleixes de melamina acbat color blanc.
- Barra de penjar d'alunimi anoditzat.
- Dues portes batents de DM acabat lacat color blanc.
- Ferramenta del conjunt.
- Tiradors d'acer inoxidable.
Conjunt completament acabat.

463,47057

Rend.: 0,800

Unitats

0,53739

561,70

Preu

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A013A000
A012A000

h
h

Ajudant fuster

1,250 /R x

22,59000 =

35,29688

Oficial 1a fuster

5,900 /R x

25,74000 =

189,83250

Subtotal:

225,12938

225,12938

Materials
BAQDHA20 u

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80
cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
cantells emmarcats amb MDF i estructura interior
fusta, amb acabat xapat amb HPL

2,000

x

118,22000 =

236,44000

BAZGC370 u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000

x

62,71000 =

62,71000

Subtotal:

299,15000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

5,62823

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

529,90761
31,79446

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

EAQF8L16

u

299,15000

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat
superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

561,70207

Rend.: 1,000

Unitats

194,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

0,060 /R x

22,59000 =

1,35540

A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,200 /R x

25,74000 =

30,88800

Subtotal:

32,24340

32,24340

Materials
Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla

1,000

x

83,66000 =

83,66000

BAQDS18A u

Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una
llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat

1,000

x

58,10000 =

58,10000

BAZGC3H0 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu mitjà

1,000

x

8,32000 =

8,32000

BAZ2C846

u

Subtotal:

150,08000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,80609

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

183,12949
10,98777

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAV7EK77

m2

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a
14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5
kg per m2

194,11725

Rend.: 1,000

Unitats

88,96

Preu

Parcial

19,53000 =
21,99000 =

0,97650

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col.locador

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

150,08000

0,050 /R x
0,200 /R x

4,39800

€

Import
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Subtotal:

5,37450

5,37450

Materials
BAV7EK77

m2

Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a
14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a
6.5 kg per m2

x

1,000

78,42000 =

Subtotal:

78,42000

78,42000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,13436

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

83,92886
5,03573

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAVBI015

m2

78,42000

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel.les de 14 a
14,5 mm de gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5
kg de pes per m2, amb guies

88,96459

Rend.: 1,000

Unitats

29,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,477 /R x
0,135 /R x

21,99000 =
19,53000 =

Subtotal:

10,48923
2,63655
13,12578

13,12578

Materials
BAVBI015

m2

Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a
14,5 mm de gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5
kg de pes per m2, amb guies

x

1,000

14,85000 =

Subtotal:

14,85000

14,85000

14,85000

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

13,12600 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,13126
0,13126

28,10704
1,68642

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAVZ1C00

u

Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 120 i 150 cm d'amplària

29,79346

Rend.: 1,000
Unitats

0,13126

23,36
Preu

Parcial

19,53000 =
21,99000 =

4,39800

€
Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col.locador

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,050 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

0,97650

5,37450

5,37450

Materials
BAVZ1C00

u

Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 120 i 150 cm d'amplària

1,000

x

Subtotal:

16,58000 =

16,58000
16,58000

16,58000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08062

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

22,03512
1,32211

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAVZIF00

u

Comandament manual amb cinta, per a persianes

Rend.: 1,000
Unitats

23,35722
42,60
Preu

Parcial

21,00000 =
19,53000 =
21,99000 =

0,97650
4,39800

25,29000 =

15,17400

€
Import

Ma d'obra

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,150 /R x
0,050 /R x
0,200 /R x

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600 /R x

A0140000

h

Manobre

A0137000

h

Ajudant col.locador

Subtotal:

3,15000

23,69850

23,69850

Materials
BAVZIF00

u

Comandament manual amb cinta, per a persianes

1,000

x

D070I010

m3

Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporcio en volum 1:6

0,010

x

15,40000 =
85,49990 =

Subtotal:

15,40000
0,85500
16,25500

16,25500

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

23,69900 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,23699
0,23699

40,19049
2,41143

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAVZK000

m

Guies d'alumini per a persianes enrotllables

Rend.: 1,000
Unitats

0,23699

42,60192
7,43
Preu

Parcial

19,53000 =

2,53890

€
Import

Ma d'obra
A0137000

h

0,130 /R x

Ajudant col.locador

Subtotal:

2,53890

2,53890

Materials
BAVZK000

m

Guies d'alumini per a persianes enrotllables

1,000

x

B0A4A400

cu

Visos, galvanitzats

0,030

x

4,37000 =
1,95000 =

Subtotal:

4,37000
0,05850
4,42850

4,42850

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03808

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

7,00548
0,42033

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-42

EAZGG290

u

Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació, muntada als paraments de suport
i a la porta

7,42581

Rend.: 1,000

Unitats

108,78

Preu

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A013M000
A012M000

h
h

Ajudant muntador

0,600 /R x

22,42000 =

13,45200

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

26,13000 =

15,67800

Subtotal:

29,13000

29,13000

Materials
BAZGG290 u

Ferramenta per a portes corredisses composada per
guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta
de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de
la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i
elements de fixació

x

1,000

73,06000 =

Subtotal:

73,06000

73,06000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,43695

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

102,62695
6,15762

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-43

EB1218BM

m

73,06000

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

108,78457

Rend.: 1,000

Unitats

121,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

A013F000

h

Ajudant manyà

0,400 /R x
0,200 /R x

25,69000 =
22,50000 =

Subtotal:

10,27600
4,50000
14,77600

14,77600

Materials
BB1218B0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alçària

1,000

x

96,80000 =

96,80000

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000

x

1,11000 =

2,22000

Subtotal:

99,02000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,36940

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

114,16540
6,84992

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-44

EB12M001

m

99,02000

Suplement de barana d'acer per a pintar, amb
passamà de d.5cm (mateixes característiques que
l'existent), ancorat a façana.

121,01532

Rend.: 1,000

Unitats

48,63

Preu

Parcial

25,69000 =
22,50000 =

2,25000

€

Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

A013F000

h

Ajudant manyà

0,100 /R x
0,100 /R x
Subtotal:

2,56900

4,81900

Materials
B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000

x

1,11000 =

2,22000

4,81900
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BB1218B0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10
cm, de 100 a 120 cm d'alçària

x

0,400

96,80000 =

Subtotal:

38,72000

40,94000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,12048

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

45,87948
2,75277

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EC171M24

m2

40,94000

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 8 mm de
gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

48,63224

Rend.: 1,000

Unitats

67,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

h

0,600 /R x

Oficial 1a vidrier

26,05000 =

Subtotal:

15,63000
15,63000

15,63000

Materials
BC171M20

m2

Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

x

1,000

47,79000 =

Subtotal:

47,79000
47,79000

47,79000

Altres
A%AUX001 %

2,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

15,63000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,39075
0,39075

63,81075
3,82865

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EC1FA721

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

67,63940

Rend.: 1,000

Unitats

0,39075

68,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,600 /R x

26,05000 =

Subtotal:

15,63000
15,63000

15,63000

Materials
BC1F1721

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000

x

Subtotal:

48,68000 =

48,68000

48,68000

48,68000
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,39075

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

64,70075
3,88205

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-45

EC1KI001

m2

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, emmarcat
amb alumini lacat blanc. Tot el conjunt segellat amb
trassera antihumitat

68,58280

Rend.: 1,000

Unitats

72,23

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

h

1,000 /R x

Oficial 1a vidrier

26,05000 =

Subtotal:

26,05000
26,05000

26,05000

Materials
B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400

x

0,10000 =

0,44000

BC1K1300

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm

1,000

x

30,19000

BAF1PLBJ

m

Perfil alumini extruit per a marc de mirall, inclós peces
de suport i escaires metal·liques

3,500

x

30,19000 =
3,20000 =

Subtotal:

11,20000
11,20000

11,20000

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

26,05000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,26050
11,46050

68,14050
4,08843

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

ED11I110

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany
composat per dutxa, labavo i wc, incloent tubs de
PVC, peces especials, com colzes, peces en t, unions
encolades, sifons, i tots els elements necessaris per
la correcta instal·lació fins a baixant general.

72,22893

Rend.: 1,000

Unitats

11,46050

109,41

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A013J000

h

Ajudant lampista

1,078 /R x
1,078 /R x

26,13000 =
22,39000 =

Subtotal:

28,16814
24,13642
52,30456

52,30456

Materials
BD11I110

u

Material per a xarxa horitzontal de petita evacuacio,
per a bany composat per banyera, lavabo, bidet i wc,
amb tubs de polipropilé, fins a baixant general

1,000

x

50,39000 =

Subtotal:

50,39000

50,39000

50,39000

Altres
A%NAAA

U

Despeses auxiliars

1,000 % s
Subtotal:

52,30500 =

0,52305
0,52305

0,52305

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES 45
MAIG 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/06/19

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

103,21761
6,19306

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

ED11I11J

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio,sifó per a
lavabo, desguas recte llauto cromat. incloent peces
especials, com colzes, peces en t, unions roscades, i
tots els elements necessaris per la correcta
instal·lació fins a baixant general.

109,41067

Rend.: 1,000

Unitats

23,50

Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

4,47800

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A013J000

h

Ajudant lampista

0,250 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

6,53250

11,01050

11,01050

Materials
BJ331151

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per a
roscar al sifó de llautò cromat

x

1,000

11,05000 =

Subtotal:

11,05000

11,05000

11,05000

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

11,01100 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,11011
0,11011

22,17061
1,33024

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-48

ED11M001

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a cuina
composat per aiguera i rentaplats, incloent tubs de
PVC, peces especials, com colzes, peces en t, unions
encolades, sifons, i tots els elements necessaris per
la correcta instal·lació fins a baixant general.

23,50085

Rend.: 1,000

Unitats

0,11011

113,46

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A013J000

h

Ajudant lampista

1,156 /R x
1,156 /R x

26,13000 =
22,39000 =

Subtotal:

30,20628
25,88284
56,08912

56,08912

Materials
BD11I110

u

Material per a xarxa horitzontal de petita evacuacio,
per a bany composat per banyera, lavabo, bidet i wc,
amb tubs de polipropilé, fins a baixant general

1,000

x

50,39000 =

Subtotal:

50,39000

50,39000

50,39000

Altres
A%NAAA

U

Despeses auxiliars

1,000 % s
Subtotal:

56,08900 =

0,56089
0,56089

0,56089
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

107,04001
6,42240

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-49

EE42R412

M

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5
mm i muntat superficialment, inclòs les peces
especials i colzes

113,46241

Rend.: 1,000

Unitats

21,33

Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

4,47800

€

Import

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

5,22600

9,70400

9,70400

Materials
BE42R410

M

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de
125 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0.5
mm

1,200

x

4,03000 =

4,83600

BEW44000

U

Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm
de diàmetre

1,000

x

5,58000 =

5,58000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,41600

20,12000
1,20720

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-50

EE42R4RC

M

Conducte metal.lic flexible DN125.

Rend.: 1,000
Unitats

10,41600

21,32720
3,37
Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

1,11950

€
Import

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,050 /R x
0,050 /R x
Subtotal:

1,30650

2,42600

2,42600

Materials
BE42R4EC ML

Conducte metàl.lic flexible DN125

x

1,000

0,75000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,75000
0,75000

0,75000
3,17600
0,19056

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EEGJ1836

u

Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica
nominal de 5.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP
de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt, col·locada sobre suport

3,36656

Rend.: 1,000

Unitats

955,09

Preu

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A013G000
A012G000

h
h

Ajudant calefactor

2,000 /R x

22,39000 =

44,78000

Oficial 1a calefactor

2,000 /R x

26,13000 =

52,26000

Subtotal:

97,04000

97,04000

Materials
BEGJ1836

u

Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica
nominal de 5.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP
de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt

1,000

x

792,42000 =

792,42000

BEZF1120

u

Suport mural d'acer lacat de 1.5 mm de gruix, per a
una càrrega màxima de 80 kg

1,000

x

9,55000 =

9,55000

BEZF7330

u

Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una
càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8

1,000

x

0,56000 =

0,56000

Subtotal:

802,53000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,45560

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

901,02560
54,06154

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EEGL1320

u

802,53000

Unitat interior de sostre amb una potència frigorífica
màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de
2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu alt, muntada superficialment

955,08714

Rend.: 1,000

669,22

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

2,000 /R x
2,000 /R x

22,42000 =
26,13000 =

Subtotal:

44,84000
52,26000
97,10000

97,10000

Materials
BEGL1320

u

Unitat interior de sostre amb una potència frigorífica
màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de
2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu alt

x

1,000

532,78000 =

Subtotal:

532,78000

532,78000

532,78000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,45650

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

631,33650
37,88019

COST EXECUCIÓ MATERIAL

669,21669
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P-51

EEK971RC

u

Boca d'extracció per locals humits de cabal regulable
de la marca AIR IN o equivalent amb dispositiu
silenciador. Cabl regulat a 15 l/s per lavabos, 26 l/s
per cuines i 5 l/s per safareig.

Rend.: 1,000

Unitats

57,67

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

A013G000

h

Ajudant calefactor

0,400 /R x
0,400 /R x

26,13000 =
22,39000 =

Subtotal:

10,45200
8,95600
19,40800

19,40800

Materials
BEK971RC UD

Boca extracció AIR IN o equivalent amb dispositiu
silenciador.

x

1,000

35,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

35,00000
35,00000

54,40800
3,26448

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

EEM3I01N

u

Subministrament i instal·lació de campana extractora
per a cuina, extraplana model Balay 3BT263MB, o
similar, Extraíble, 3 potencias, 360m³/h, Blanco
monofàsica per a 220 v de tensió, suportada
directament a la paret amb fixacions mecàniques,
incloent l'escomesa elèctrica i la connexió del
conducte vist Caracteristiques: Campana extraplana
de 60 cm. 3 velocitats d'aspiració. Totalment instal·lat

57,67248

Rend.: 1,000

Unitats

35,00000

140,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013G000

h

Ajudant calefactor

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

BEM3M001 u

Subministrament i instal·lació de campana extractora
per a cuina, extraplana model Balay 3BT263MB, o
similar, Extraíble, 3 potencias, 360m³/h, Blanco
monofàsica per a 220 v de tensió

1,139 /R x
1,139 /R x

22,39000 =
26,13000 =

29,76207

x

77,00000 =

77,00000

1,000

Subtotal:

25,50221

77,00000

77,00000

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

55,26400 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,55264
77,55264

132,81692
7,96902

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF5343B2

m

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

140,78594

Rend.: 1,000

Unitats

9,61

Preu

Parcial

22,42000 =

2,57830

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,115 /R x

77,55264

€

Import
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A012M000

h

0,115 /R x

Oficial 1a muntador

26,13000 =

Subtotal:

3,00495
5,58325

5,58325

Materials
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000

x

0,17000 =

0,17000

BFW524B0 u

Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300

x

0,99000 =

0,29700

BF534300

m

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020

x

2,74000 =

2,79480

B0A75400

u

Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior

0,500

x

0,27000 =

0,13500

BFY5A400

u

Subtotal:

3,39680

3,39680

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,08375

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

9,06380
0,54383

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF5343B7

m

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

9,60763

Rend.: 1,000

Unitats

10,51

Preu

Parcial

26,13000 =
22,42000 =

3,02670

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,135 /R x
0,135 /R x
Subtotal:

3,52755

6,55425

6,55425

Materials
BFY5A400

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000

x

0,17000 =

0,17000

BF534300

m

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020

x

2,74000 =

2,79480

Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300

x

0,99000 =

0,29700

BFW524B0 u

Subtotal:

3,26180

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09831

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

9,91436
0,59486

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF5383B2

m

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

10,50923

Rend.: 1,000

Unitats

12,51

Preu

Parcial

22,42000 =

3,13880

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

3,26180

0,140 /R x

€

Import
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A012M000

h

0,140 /R x

Oficial 1a muntador

26,13000 =

Subtotal:

3,65820
6,79700

6,79700

Materials
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000

x

0,21000 =

0,21000

BFW528B0 u

Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300

x

1,47000 =

0,44100

BF538300

m

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020

x

4,01000 =

4,09020

B0A75700

u

Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior

0,500

x

0,33000 =

0,16500

BFY5A800

u

Subtotal:

4,90620

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10196

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

11,80516
0,70831

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EF5383B7

m

4,90620

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

12,51346

Rend.: 1,000

Unitats

13,91

Preu

Parcial

26,13000 =
22,42000 =

3,81140

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,170 /R x
0,170 /R x
Subtotal:

4,44210

8,25350

8,25350

Materials
Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

1,000

x

0,21000 =

0,21000

BFW528B0 u

Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,300

x

1,47000 =

0,44100

BF538300

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,020

x

4,01000 =

4,09020

BFY5A800

u

m

Subtotal:

4,74120

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12380

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

13,11850
0,78711

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG134801

u

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

13,90561

Rend.: 1,000

Unitats

24,84

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

2,61300

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

4,74120

0,080 /R x
0,100 /R x

1,79120

€

Import
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Subtotal:

4,40420

4,40420

Materials
BG134801

u

Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls
i per a encastar

x

1,000

18,96000 =

Subtotal:

18,96000

18,96000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06606

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

23,43026
1,40582

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG151D11

u

18,96000

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

24,83608

Rend.: 1,000
Unitats

20,80
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,050 /R x
0,500 /R x

22,39000 =
26,13000 =

Subtotal:

1,11950
13,06500
14,18450

14,18450

Materials
BG151D11

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

x

1,000

5,23000 =

Subtotal:

5,23000
5,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21277

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

19,62727
1,17764

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG161611

u

5,23000

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

20,80490

Rend.: 1,000
Unitats

20,11
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x
0,500 /R x

22,39000 =
26,13000 =

Subtotal:

3,35850
13,06500
16,42350

16,42350

Materials
BG161611

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal i per a encastar

x

1,000

2,55000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,55000
2,55000

18,97350
1,13841

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

EG1B0662

u

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i
finestreta, muntat superficialment

20,11191

Rend.: 1,000
Unitats

2,55000

311,69
Preu

Parcial

€
Import
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Ma d'obra
A013H000
A012H000

h
h

Ajudant electricista

0,330 /R x

22,39000 =

7,38870

Oficial 1a electricista

0,330 /R x

26,13000 =

8,62290

Subtotal:

16,01160

16,01160

Materials
BGW1B000 u

Part proporcional d'accessoris per a armaris de
polièster

1,000

x

5,58000 =

5,58000

BG1B0660

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i
finestreta

1,000

x

272,22000 =

272,22000

u

Subtotal:

277,80000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24017

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

294,05177
17,64311

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG222711

m

277,80000

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

311,69488

Rend.: 1,000

Unitats

1,16

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

0,44780

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
0,016 /R x
Subtotal:

0,41808
0,86588

0,86588

Materials
BG222710

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

x

1,020

0,21000 =

Subtotal:

0,21420

0,21420

0,21420

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01299

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

1,09307
0,06558

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG222811

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

1,15865

Rend.: 1,000

Unitats

1,23

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

0,41808

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
0,016 /R x
Subtotal:

0,44780

0,86588

Materials
BG222810

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,

1,020

x

0,28000 =

0,28560

0,86588
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resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Subtotal:

0,28560

0,28560

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01299

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

1,16447
0,06987

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG222911

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

1,23434

Rend.: 1,000

Unitats

1,40

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

0,41808

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
0,016 /R x
Subtotal:

0,44780

0,86588

0,86588

Materials
BG222910

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

x

1,020

0,43000 =

Subtotal:

0,43860

0,43860

0,43860

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01299

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

1,31747
0,07905

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG225711

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

1,39652

Rend.: 1,000

Unitats

1,34

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

0,41808

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
0,016 /R x
Subtotal:

0,44780

0,86588

0,86588

Materials
BG225710

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

Subtotal:

0,38000 =

0,38760

0,38760

0,38760
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01299

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

1,26647
0,07599

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG322124

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

1,34246

Rend.: 1,000

Unitats

0,99

Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

0,33585

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

0,39195

0,72780

0,72780

Materials
BG322120

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC

x

1,020

0,19000 =

Subtotal:

0,19380

0,19380

0,19380

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01092

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

0,93252
0,05595

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG322134

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

0,98847

Rend.: 1,000

Unitats

1,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,13000 =

0,39195

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,39000 =

0,33585

Subtotal:

0,72780

0,72780

Materials
BG322130

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC

x

1,020

0,31000 =

Subtotal:

0,31620

0,31620

0,31620

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01092

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

1,05492
0,06330

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG322144

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

1,11821

Rend.: 1,000

Unitats

1,30

Preu

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A013H000
A012H000

h
h

Ajudant electricista

0,015 /R x

22,39000 =

0,33585

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

26,13000 =

0,39195

Subtotal:

0,72780

0,72780

Materials
BG322140

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

x

1,020

0,48000 =

Subtotal:

0,48960

0,48960

0,48960

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01092

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

1,22832
0,07370

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG322154

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

1,30202

Rend.: 1,000

Unitats

2,87

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

1,04520

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,040 /R x
0,040 /R x
Subtotal:

0,89560

1,94080

1,94080

Materials
BG322150

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

x

1,020

0,72000 =

Subtotal:

0,73440

0,73440

0,73440

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02911

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

2,70431
0,16226

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-54

EG41149H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

2,86657

Rend.: 1,000

Unitats

58,63

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

5,22600

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

4,47800

9,70400

Materials
BG41149H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000

x

44,99000 =

44,99000

9,70400
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BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

x

1,000

0,47000 =

Subtotal:

0,47000
45,46000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

55,30956
3,31857

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-55

EG414D99

u

45,46000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

58,62813

Rend.: 1,000

Unitats

46,30

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,39000 =

4,47800

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,13000 =

5,22600

Subtotal:

9,70400

9,70400

Materials
BG414D99

u

BGW41000 u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

33,36000 =

33,36000

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,47000 =

0,47000

Subtotal:

33,83000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

43,67956
2,62077

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-56

EG414D9B

u

33,83000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

46,30033

Rend.: 1,000

Unitats

46,94

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

5,22600

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

4,47800

9,70400

Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,47000 =

0,47000

BG414D9B

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i

1,000

x

33,96000 =

33,96000

u

9,70400
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de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN
Subtotal:

34,43000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

44,27956
2,65677

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-57

EG414D9D

u

34,43000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

46,93633

Rend.: 1,000

Unitats

48,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,39000 =

4,47800

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,13000 =

5,22600

Subtotal:

9,70400

9,70400

Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,47000 =

0,47000

BG414D9D u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

35,75000 =

35,75000

Subtotal:

36,22000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

46,06956
2,76417

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG415A99

u

36,22000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

48,83373

Rend.: 1,000

Unitats

25,24

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

5,22600

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

4,47800

9,70400

Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,47000 =

0,47000

BG415A99

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,

1,000

x

13,49000 =

13,49000

u

9,70400

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES 45
MAIG 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/06/19

Pàg.:

50

PARTIDES D'OBRA

de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN
Subtotal:

13,96000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

23,80956
1,42857

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG415A9B

u

13,96000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

25,23813

Rend.: 1,000

Unitats

25,47

Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

4,47800

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

5,22600

9,70400

9,70400

Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,47000 =

0,47000

BG415A9B

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

13,71000 =

13,71000

u

Subtotal:

14,18000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

24,02956
1,44177

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG415A9C

u

14,18000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

25,47133

Rend.: 1,000

Unitats

25,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,13000 =

5,22600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,39000 =

4,47800

Subtotal:

9,70400

Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,47000 =

0,47000

BG415A9C

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

14,08000 =

14,08000

u

9,70400
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Subtotal:

14,55000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

24,39956
1,46397

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG415A9D

u

14,55000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

25,86353

Rend.: 1,000

Unitats

26,18

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

5,22600

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

4,47800

9,70400

9,70400

Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,47000 =

0,47000

BG415A9D

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000

x

14,38000 =

14,38000

u

Subtotal:

14,85000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

24,69956
1,48197

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-58

EG41T49H

u

14,85000

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40
A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P)
amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

26,18153

Rend.: 1,000

Unitats

54,36

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000
A012H000

h
h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,39000 =

4,47800

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,13000 =

5,22600

Subtotal:

9,70400

9,70400

Materials
BGW41000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000

x

0,47000 =

0,47000

BG41T49H

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40
A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P)
amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall
segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000

x

40,96000 =

40,96000

u

Subtotal:

41,43000

41,43000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

51,27956
3,07677

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG42129D

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

54,35633

Rend.: 1,000

Unitats

45,31

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

9,14550

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x
0,350 /R x
Subtotal:

4,47800

13,62350

13,62350

Materials
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

0,43000 =

0,43000

BG42129D

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix
instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000

x

28,49000 =

28,49000

u

Subtotal:

28,92000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20435

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

42,74785
2,56487

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-59

EG42129H

u

28,92000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

45,31272

Rend.: 1,000

Unitats

40,48

Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

4,47800

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,350 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

9,14550

13,62350

Materials
BGW42000 u

Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000

x

0,43000 =

0,43000

BG42129H

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fixe
instantani, amb botó de test incorporat i indicador

1,000

x

23,93000 =

23,93000

u

13,62350
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mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN
Subtotal:

24,36000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,20435

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

38,18785
2,29127

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG482145

u

24,36000

Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

40,47912

Rend.: 1,000

175,33

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,13000 =

5,22600

A013H000

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,39000 =

4,47800

Subtotal:

9,70400

9,70400

Materials
BGW48000 u

Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000

x

0,47000 =

0,47000

BG482145

Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

1,000

x

155,09000 =

155,09000

u

Subtotal:

155,56000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14556

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

165,40956
9,92457

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-60

EG48B21C

u

155,56000

Protector per a sobretensions permanents, bipolar
(1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

175,33413

Rend.: 1,000
Unitats

68,59
Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

7,83900

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

4,47800

12,31700

12,31700

Materials
BGW48000 u

Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000

x

0,47000 =

0,47000

BG48B21C

Protector per a sobretensions permanents, bipolar
(1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar sobre carril DIN

1,000

x

51,74000 =

51,74000

u

Subtotal:

52,21000

52,21000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18476

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

64,71176
3,88271

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG611011

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu
superior, encastada

68,59446

Rend.: 1,000
Unitats

2,48
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x

26,13000 =

0,52260

A013H000

h

Ajudant electricista

0,020 /R x

22,39000 =

0,44780

Subtotal:

0,97040

0,97040

Materials
BG611010

u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu
superior

x

1,000

1,35000 =

Subtotal:

1,35000
1,35000

1,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01456

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

2,33496
0,14010

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

2,47505

Rend.: 1,000
Unitats

2,35
Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

0,52260

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
0,020 /R x
Subtotal:

0,44780

0,97040

0,97040

Materials
BG611020

u

Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt

x

1,000

1,23000 =

Subtotal:

1,23000
1,23000

1,23000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01456

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

2,21496
0,13290

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG613021

u

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

2,34785

Rend.: 1,000
Unitats

3,96
Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

0,52260

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
0,020 /R x
Subtotal:

0,44780

0,97040

Materials
BG613020

u

Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt

1,000

x

2,75000 =

2,75000

0,97040
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Subtotal:

2,75000

2,75000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01456

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

3,73496
0,22410

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

3,95905

Rend.: 1,000
Unitats

12,01
Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

2,97787

€
Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x
0,133 /R x
Subtotal:

3,91950

6,89737

6,89737

Materials
BG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

x

1,000

4,33000 =

Subtotal:

4,33000
4,33000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10346

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

11,33083
0,67985

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG621G93

u

4,33000

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

12,01068

Rend.: 1,000
Unitats

12,29
Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

3,91950

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,133 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

2,97787

6,89737

6,89737

Materials
BG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

x

1,000

4,59000 =

Subtotal:

4,59000
4,59000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10346

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

11,59083
0,69545

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG621J93

u

4,59000

Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

12,28628

Rend.: 1,000

Unitats

16,82

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

22,39000 =

2,97787

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,13000 =

3,91950

€

Import
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Subtotal:

6,89737

6,89737

Materials
BG621J93

u

Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

x

1,000

8,87000 =

Subtotal:

8,87000

8,87000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10346

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

15,87083
0,95225

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG631153

u

8,87000

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

16,82308

Rend.: 1,000

Unitats

12,53

Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

3,91950

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x
0,133 /R x
Subtotal:

2,97787
6,89737

6,89737

Materials
BG631153

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, per a encastar

x

1,000

4,82000 =

Subtotal:

4,82000

4,82000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10346

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

11,82083
0,70925

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG631EA3

u

4,82000

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

12,53008

Rend.: 1,000
Unitats

16,18
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

22,39000 =

2,97787

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,13000 =

3,91950

Subtotal:

6,89737

6,89737

Materials
BG631EA3

u

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

x

1,000

8,26000 =

Subtotal:

8,26000
8,26000

8,26000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10346

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

15,26083
0,91565

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,17648
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EG641177

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

Rend.: 1,000

Unitats

15,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,133 /R x

22,39000 =

2,97787

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,150 /R x

26,13000 =

3,91950

Subtotal:

6,89737

6,89737

Materials
BG641177

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

x

1,000

7,61000 =

Subtotal:

7,61000

7,61000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10346

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

14,61083
0,87665

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG671113

u

7,61000

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

15,48748

Rend.: 1,000
Unitats

4,11
Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

0,35824

€
Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,030 /R x
0,016 /R x
Subtotal:

0,78390

1,14214

1,14214

Materials
BG671113

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt

x

1,000

2,72000 =

Subtotal:

2,72000
2,72000

2,72000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01713

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

3,87927
0,23276

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG671114

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
superior, col·locat

4,11203

Rend.: 1,000
Unitats

4,94
Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

0,78390

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,016 /R x
0,030 /R x
Subtotal:

0,35824

1,14214

1,14214

Materials
BG671114

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
superior

1,000

x

Subtotal:

3,50000 =

3,50000
3,50000

3,50000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01713

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

4,65927
0,27956

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EG671133

u

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

4,93883

Rend.: 1,000
Unitats

8,37
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,016 /R x

22,39000 =

0,35824

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,030 /R x

26,13000 =

0,78390

Subtotal:

1,14214

1,14214

Materials
BG671133

u

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

x

1,000

6,74000 =

Subtotal:

6,74000
6,74000

6,74000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01713

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

7,89927
0,47396

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EGA12522

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

8,37323

Rend.: 1,000
Unitats

24,58
Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

3,91950

€
Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,183 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

4,09737

8,01687

8,01687

Materials
BGWA1000 U

Part proporcional d'accessoris per a avisadors
acústics muntats superficialment

1,000

x

0,38000 =

0,38000

BGA12520

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

1,000

x

14,67000 =

14,67000

u

Subtotal:

15,05000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12025

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

23,18712
1,39123

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-61

EH2LKCAA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR
=22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini
i grau de protecció IP20, encastat

24,57835

Rend.: 1,000

Unitats
Ma d'obra

15,05000

43,68

Preu

Parcial

€

Import
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A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x
0,300 /R x

22,39000 =
26,13000 =

Subtotal:

6,71700
7,83900
14,55600

14,55600

Materials
BH2LKCAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=
22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau
de protecció IP20

x

1,000

26,43000 =

Subtotal:

26,43000

26,43000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21834

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

41,20434
2,47226

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-62

EH2LLJAD

u

26,43000

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR
=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini
i grau de protecció IP44, encastat

43,67660

Rend.: 1,000

Unitats

73,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000
A012H000

h
h

Ajudant electricista

0,300 /R x

22,39000 =

6,71700

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

26,13000 =

7,83900

Subtotal:

14,55600

14,55600

Materials
BH2LLJAD

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=
22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau
de protecció IP44

x

1,000

54,88000 =

Subtotal:

54,88000

54,88000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21834

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

69,65434
4,17926

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-63

EH2LMJAA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR
=22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini
i grau de protecció IP20, encastat

73,83360

Rend.: 1,000

Unitats

144,91

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

7,83900

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

54,88000

0,300 /R x
0,300 /R x

6,71700

€

Import

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES 45
MAIG 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/06/19

Pàg.:

60

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

14,55600

14,55600

Materials
BH2LMJAA u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds
amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W
de potència, òptica d'alumini especular amb UGR=
22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau
de protecció IP20

x

1,000

121,93000 =

Subtotal:

121,93000

121,93000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21834

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

136,70434
8,20226

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-64

EHB5AH71

u

121,93000

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65,
muntada superficialment

144,90660

Rend.: 1,000

209,61

Unitats

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

6,53250

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,250 /R x
0,250 /R x
Subtotal:

5,59750

12,13000

12,13000

Materials
BHB5AH71 u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <=
70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de
llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm,
amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I,
cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65

x

1,000

185,43000 =

Subtotal:

185,43000

185,43000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18195

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

197,74195
11,86452

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-65

EHPL3199

u

185,43000

Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació,
encastat

209,60647

Rend.: 1,000

193,40

Unitats

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

7,83900

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

6,71700

14,55600

Materials
BHPL3199

u

Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de
potència de la llumenera, amb font d'alimentació, per
a encastar

1,000

x

167,68000 =

167,68000

14,55600
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Subtotal:

167,68000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21834

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

182,45434
10,94726

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-66

EJ12M001

u

167,68000

Plat de dutxa rectangular de resines, de 1400x700
mm, de color blanc, preu superior, encastat al
paviment tipus Terran Basic de la casa ROCA o
similar.

193,40160

Rend.: 1,000

292,60

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,250 /R x
0,500 /R x

21,00000 =
25,29000 =

Subtotal:

5,25000
12,64500
17,89500

17,89500

Materials
BJ12M6EC

u

Plat de dutxa rectangular de resines, de 1400x700
mm, de color blanc, preu superior

1,000

x

257,52000 =

257,52000

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0021

x

85,28160 =

0,17909

Subtotal:

257,69909

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,44738

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

276,04147
16,56249

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-67

EJ13B71P

u

257,69909

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt, col·locat sobre peu

292,60395

Rend.: 1,000

178,70

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A013J000

h

Ajudant lampista

0,500 /R x
0,125 /R x

26,13000 =
22,39000 =

Subtotal:

13,06500
2,79875
15,86375

15,86375

Materials
B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025

x

16,31000 =

0,40775

BJ13B71P

u

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000

x

151,92000 =

151,92000

Subtotal:

152,32775

152,32775

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,39659

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

168,58809
10,11529

COST EXECUCIÓ MATERIAL

178,70338
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P-68

EJ14BB12

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació

Rend.: 1,000

341,08

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A0140000

h

Manobre

A013J000

h

Ajudant lampista

A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,250 /R x
0,250 /R x

26,13000 =
21,00000 =

32,66250

0,340 /R x
0,500 /R x

22,39000 =
25,29000 =

7,61260

Subtotal:

5,25000
12,64500
58,17010

58,17010

Materials
BJ14BB12

u

Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i
preu alt

1,000

x

260,34000 =

260,34000

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245

x

6,65000 =

1,62925

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0021

x

85,28160 =

0,17909

Subtotal:

262,14834

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,45425

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

321,77269
19,30636

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-69

EJ18L2AL

u

262,14834

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu
superior, col·locada sobre moble

341,07905

Rend.: 1,000

Unitats

84,03

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

7,83900

€

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,075 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

1,67925

9,51825

9,51825

Materials
BJ18L2A1

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica
circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant i 50
cm d'amplària, com a màxim, preu superior

1,000

x

69,11000 =

69,11000

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025

x

16,31000 =

0,40775

Subtotal:

69,51775

69,51775

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,23796

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

79,27396
4,75644

COST EXECUCIÓ MATERIAL

84,03039
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P-70

EJ19D1JS

u

Conjunt de safareig d'inox model BP-0 de ROCA
col·locat sota encimera amb sobreeixidor, preu alt,
col.locat amb suports murals sobre taulell de silestone
blanc. Totalment rejuntat amb silicona, connectat.

Rend.: 1,000

Unitats

159,82

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

0,500 /R x
0,250 /R x

25,29000 =
21,00000 =

Subtotal:

12,64500
5,25000
17,89500

17,89500

Materials
Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col.lectius

2,000

x

18,17000 =

36,34000

BJ19D1BP0 u

Pica d'inox polit ROCA de 40x35x18 per col·locar
sota encimera amb valvula de 3,5 polsades

1,000

x

96,00000 =

96,00000

D0701641

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0011

x

85,28160 =

0,09381

BJ1ZQ000

u

m3

Subtotal:

132,43381

132,43381

Altres
A%AUX001 %

2,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

17,89520 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,44738
0,44738

150,77619
9,04657

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-71

EJ2111RC

u

Aixeta ROCA o equivalent mescladora per a
banyera/dutxa, mural, muntada superficialment, amb
broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ . S'inclou
telèfon.

159,82276

Rend.: 1,000

Unitats

0,44738

85,53

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,100 /R x
0,400 /R x

22,39000 =
26,13000 =

Subtotal:

2,23900
10,45200
12,69100

12,69100

Materials
BJ2111RC

UD

Aixeta per banyera ROCA o equivalent.

x

1,000

68,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

68,00000
68,00000

80,69100
4,84146

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-72

EJ2351RC

u

Aixeta ROCA o equivalent monocomandament per a
lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades de maniguets.

85,53246

Rend.: 1,000

Unitats

68,00000

108,16

Preu

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A012J000
A013J000

h
h

Oficial 1a lampista

0,600 /R x

26,13000 =

15,67800

Ajudant lampista

0,150 /R x

22,39000 =

3,35850

Subtotal:

19,03650

19,03650

Materials
BJ2351RC

UD

Aixeta per lavabo ROCA o equivalent.

x

1,000

83,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

83,00000
83,00000

102,03650
6,12219

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-73

EJ24A1RC

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, amb instal.lació muntada
superficialment, amb tub d´enllaç incorporat, de llautó
cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´

108,15869

Rend.: 1,000

Unitats

83,00000

19,56

Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

1,38818

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A013J000

h

Ajudant lampista

0,250 /R x
0,062 /R x
Subtotal:

6,53250

7,92068

7,92068

Materials
BJ24A121

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, per a muntar superficialment,
amb tub d´enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2,
amb entrada de 1/2´´

x

1,000

10,53000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,53000

10,53000

18,45068
1,10704

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-74

EJ28513G

u

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada
superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc
giratori de tub, amb dues entrades de maniguets

19,55772

Rend.: 1,000

Unitats

10,53000

101,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

0,150 /R x

22,39000 =

3,35850

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,600 /R x

26,13000 =

15,67800

Subtotal:

19,03650

19,03650

Materials
BJ28513G

u

Aixeta de classe monocomandament per a aigüera,
per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets

1,000

x

Subtotal:

76,07000 =

76,07000

76,07000

76,07000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28555

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

95,39205
5,72352

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-75

EJ29A133

u

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 3/4´´

101,11557

Rend.: 1,000

Unitats

67,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A013J000

h

Ajudant lampista

0,400 /R x
0,100 /R x

26,13000 =
22,39000 =

Subtotal:

10,45200
2,23900
12,69100

12,69100

Materials
BJ29A133

u

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, per a
muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb entrada de 3/4´´

x

1,000

50,79000 =

Subtotal:

50,79000

50,79000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19037

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

63,67137
3,82028

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ2Z1131

u

50,79000

Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de
diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

67,49165

Rend.: 1,000

Unitats

26,44

Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

1,67925

€

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,075 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

7,83900
9,51825

9,51825

Materials
BJ2Z1131

u

Aixeta tipus senzill mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida roscada de 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

x

1,000

15,28000 =

Subtotal:

15,28000

15,28000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14277

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

24,94102
1,49646

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ2Z4127

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

26,43749

Rend.: 1,000
Unitats

55,79
Preu

Parcial

22,39000 =
26,13000 =

7,83900

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

A012J000

h

Oficial 1a lampista

15,28000

0,075 /R x
0,300 /R x

1,67925

€
Import
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Subtotal:

9,51825

9,51825

Materials
BJ2Z4127

u

Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´

x

1,000

42,97000 =

Subtotal:

42,97000
42,97000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14277

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

52,63102
3,15786

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ2ZA131

u

42,97000

Aixeta de regulació, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets
roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

55,78889

Rend.: 1,000

Unitats

15,70

Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

1,67925

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A013J000

h

Ajudant lampista

0,300 /R x
0,075 /R x
Subtotal:

7,83900

9,51825

9,51825

Materials
BJ2ZA131

u

Aixeta de regulació mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb
sortida roscada per a maniguets de 1/2´´ i entrada
roscada de 1/2´´

x

1,000

5,15000 =

Subtotal:

5,15000

5,15000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14277

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

14,81102
0,88866

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ2ZN43K

u

5,15000

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

15,69969

Rend.: 1,000

Unitats

13,62

Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

7,83900

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

A013J000

h

Ajudant lampista

0,300 /R x
0,075 /R x
Subtotal:

1,67925
9,51825

9,51825

Materials
BJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

1,000

x

Subtotal:

3,19000 =

3,19000

3,19000

3,19000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14277

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

12,85102
0,77106

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-76

EJA263A0

u

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat
segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat

13,62209

Rend.: 1,000

310,14

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013J000

h

Ajudant lampista

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,310 /R x
1,300 /R x

22,39000 =
26,13000 =

Subtotal:

6,94090
33,96900
40,90990

40,90990

Materials
BJA263A0

u

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 1500 a 3000 W de
potència, vertical , dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO (UE) 812/2013

x

1,000

250,65000 =

Subtotal:

250,65000

250,65000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,02275

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

292,58265
17,55496

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EN314427

u

250,65000

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

310,13761

Rend.: 1,000

Unitats

21,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,165 /R x

22,42000 =

3,69930

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,165 /R x

26,13000 =

4,31145

Subtotal:

8,01075

8,01075

Materials
BN314420

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt

x

1,000

12,14000 =

Subtotal:

12,14000

12,14000

12,14000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12016

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

20,27091
1,21625

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,48717
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EP141234

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu
superior, encastada

Rend.: 1,000

Unitats

26,75

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,133 /R x

22,42000 =

2,98186

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,170 /R x

26,13000 =

4,44210

Subtotal:

7,42396

7,42396

Materials
BP141234

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu
superior, per a encastar

x

1,000

17,70000 =

Subtotal:

17,70000

17,70000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11136

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

25,23532
1,51412

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EP271B03

m

17,70000

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0.64 mm2 cada un i col·locat en tub

26,74944

Rend.: 1,000
Unitats

8,03
Preu

Parcial

22,42000 =
26,13000 =

4,18080

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,130 /R x
0,160 /R x
Subtotal:

2,91460

7,09540

7,09540

Materials
BP271B00

m

Cable per a transmissió telefònica, per a 2 parells de
cables, de secció 0.64 mm2 cada un

x

1,050

0,36000 =

Subtotal:

0,37800
0,37800

0,37800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10643

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

7,57983
0,45479

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EP411124

m

Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat
en tub

8,03462

Rend.: 1,000

Unitats

1,11

Preu

Parcial

26,13000 =
22,39000 =

0,33585

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

0,39195

0,72780

Materials
BP411120

m

Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de

1,020

x

0,30000 =

0,30600

0,72780
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PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm
Subtotal:

0,30600

0,30600

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01092

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

1,04472
0,06268

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EP531114

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ11 simple, connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, encastada

1,10740

Rend.: 1,000

18,21

Unitats

Preu

Parcial

26,13000 =

6,53250

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

0,250 /R x

Oficial 1a muntador

Subtotal:

6,53250

6,53250

Materials
BP531114

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ11 simple, connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, per a
encastar

x

1,000

10,55000 =

Subtotal:

10,55000

10,55000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09799

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

17,18049
1,03083

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-77

EQ51E002

m2

10,55000

Taulell i aplacat frontal de Silestone color a triar per la
DF, col.locat i encastat al parament, inclòs part
proporcional de cantells polits i forats per aiguera i
elements de subjecció. Tot segellat amb silicona.

18,21132

Rend.: 1,000

215,80

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,344 /R x
0,672 /R x

BQ5E045

m2

Taulell i aplacat de Silestone

1,000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

25,29000 =
21,00000 =

14,11200

x

155,00000 =

155,00000

Subtotal:

33,98976

155,00000

155,00000

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

48,10200 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
EQ7136A0

u

Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, totalment instal.lat

Rend.: 1,000

0,48102
155,48102

6,00 %

155,48102
203,58278
12,21497
215,79775
234,45

€
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Unitats

Preu

Parcial

22,59000 =
25,74000 =

7,72200

Import

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,100 /R x
0,300 /R x
Subtotal:

2,25900

9,98100

9,98100

Materials
BQ7136A0

u

Mòdul de forn de melamina per a moble de cuina
baix, de 600x600 mm i 1500 mm d'alçària, sense
frontal , preu mig, sobre peus regulables de PVC,
amb tiradors i ferratges i dos calaixos

1,000

x

200,00000 =

200,00000

BQ7128A1

m

Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips

0,612

x

18,05000 =

11,04660

Subtotal:

211,04660

211,04660

Altres
A%AUX001 %

1,500 % s

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

9,98133 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,14972
0,14972

221,17732
13,27064

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EQ71I010

m

Mobles baixos de cuina, de melamina, sobre peus
regulables de PVC, de 70 cm d'alçada i de 60 56 cm
de fondària, amb sòcol fixat amb clips, totalment
instal.lat amb portes, tiradors i ferratges

0,14972

234,44796

Rend.: 1,000

297,46

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,325 /R x
1,085 /R x

22,59000 =
25,74000 =

Subtotal:

7,34175
27,92790
35,26965

35,26965

Materials
BQ71I010

m

Mobles baixos de cuina, de melamina, sobre peus
regulables de PVC, de 56 cm de fondària, sòcol,
portes, tiradors i ferratges

x

1,000

245,00000 =

Subtotal:

245,00000

245,00000

245,00000

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

35,27000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,35270
0,35270

280,62235
16,83734

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EQ71I015

m

Mobles alts de cuina, de melamina, de 70 cm d'alçada
i de 35 30 cm de fondària, amb regleta superior i
inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i
ferratges

297,45969

Rend.: 1,000

Unitats

278,99

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,163 /R x

0,35270

25,74000 =

29,93562

€

Import
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A013A000

h

0,349 /R x

Ajudant fuster

22,59000 =

Subtotal:

7,88391
37,81953

37,81953

Materials
BQ71I015

m

Mobles alts de cuina, de melamina, de 35 cm de
fondària, amb regleta superior i inferior, totalment
instal.lat amb portes, tiradors i ferratges

x

1,000

225,00000 =

Subtotal:

225,00000

225,00000

225,00000

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

37,82000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,37820
0,37820

263,19773
15,79186

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-78

EQ81E002

u

Placa vitroceràmica Encimera - Balay 3EB720XR 4
Fuegos, o similar, Indicador Calor Residual,
Desconexión amb quatre focs amb segell AENOR
connectada a la xarxa, col.locada sobre el taulell de
cuina.
Potencia total 2,2 kW. Totalment instal·lat.

0,37820

278,98959

Rend.: 1,000

201,56

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

BQ81M006

u

Placa vitroceràmica Encimera - Balay 3EB720XR 4
Fuegos, o similar, Indicador Calor Residual

1,250 /R x
x
1,000

26,13000 =
157,00000 =

Subtotal:

32,66250
157,00000
157,00000

157,00000

Altres
A%NAAA

U

1,500 % s

Despeses auxiliars

32,66267 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,48994
157,48994

190,15244
11,40915

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-79

EQ81EA04

u

Suministre i instal·lació Forn electric multifunció Balay 3HB5358B0, 71 L, 60 cm, Integrable, o similar,
color blac. Porta de seguretat de doble vidre.
Col·locat en moble especial. Potencia 3,4kw.
Totalment instal·lat i en funcionament.

157,48994

201,56159

Rend.: 1,000

300,26

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

BQEM005

u

Horno multifunción - Balay 3HB5358B0, 71 L, 60 cm,
Integrable, 7 funciones, color blanc, Aqualisis, Clase
A, o similar

0,500 /R x
x
1,000

26,13000 =
270,00000 =

Subtotal:

13,06500
270,00000

270,00000

Altres
A%AUX001 %

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s

13,06533 =

0,19598

270,00000
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Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

270,19598

283,26098
16,99566

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-80

EQ81M001

u

Nevera color blanc de dimensions 60x66x186cm,
model Balay 3KF6626WE o similar. Completament
instal.lat i en funcionament.

270,19598

300,25664

Rend.: 1,000

408,42

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

BQ81M001

u

Nevera Balay 3KF6626WE o similar

0,200 /R x
x

1,000

26,13000 =
380,00000 =

Subtotal:

5,22600
380,00000
380,00000

380,00000

Altres
A%NAAA

U

1,500 % s

Despeses auxiliars

5,22600 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,07839
380,07839

385,30439
23,11826

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-81

EQ81M002

u

Rentaplats color blanc de dimensions 60x60x85cm,
model Balay 3VS572BP o similar. Completament
instal.lat i en funcionament.

380,07839

408,42265

Rend.: 1,000

299,24

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

BQ81M002

u

Rentaplats Balay 3VS572BP, color blanc o similar

0,200 /R x
x

1,000

26,13000 =
277,00000 =

Subtotal:

5,22600
277,00000
277,00000

277,00000

Altres
A%NAAA

U

1,500 % s

Despeses auxiliars

5,22600 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,07839
277,07839

282,30439
16,93826

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-82

EQ81M003

u

Microones color blanc de dimensions 59x38x31cm,
integrable - Balay 3CG5172B0, Grill, 800W, 20 L, 5
niveles de potencia, Blanco, o similar. Completament
instal.lat i en funcionament.

277,07839

299,24265

Rend.: 1,000

174,16

Unitats

Preu

Parcial

26,13000 =
159,00000 =

5,22600

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

BQ81M003

u

Microondas integrable - Balay 3CG5172B0, Grill,
800W, 20 L, 5 niveles de potencia, Blanco o similar

0,200 /R x
x
1,000

Subtotal:

159,00000
159,00000

159,00000
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Altres
A%NAAA

U

1,500 % s

Despeses auxiliars

5,22600 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,07839
159,07839

164,30439
9,85826

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-83

EQZ5I010

u

Estenedor amb suports d'acer laminat galvanitzat
amb un total de 4 m de cables plastificats, fixat amb
tacs metàl.lics d'expansio, segons detall de projectes,
amb trams d'1m com a mínim

159,07839

174,16265

Rend.: 1,000

28,17

Unitats

Preu

Parcial

21,99000 =
19,53000 =

3,49641

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,159 /R x
0,159 /R x
Subtotal:

3,10527
6,60168

6,60168

Materials
BQZ5I010

u

Estenedor amb suports d'acer laminat galvanitzat
amb un total de 4 m de cables plastificats, amb tacs
metàl.lics d'expansio, amb trams d'1 m mínim

x

1,000

19,91000 =

Subtotal:

19,91000

19,91000

19,91000

Altres
A%NAAA

U

1,000 % s

Despeses auxiliars

6,60200 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,06602
0,06602

26,57770
1,59466

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-84

EY00I001

u

Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials,
repercusió per a habitatge. Divisòries ceràmiques i de
cartró guix. S'inclouen entre altres els següents
treballs:- Descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- Realització de forats i
regates per encastaments que siguin necessaris.Tapat de forats i regates.- Connexionat i segellat de
tots els elements.- Neteja final i retirada de runes i
escombraries.- Descàrrega del material i distribució
per plantes fins a peu dels treballs.

0,06602

28,17236

Rend.: 1,000

810,90

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BY00I001

u

Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials,
repercusio per a habitatge, en divisories ceràmiques
tradicionals i en envans de cartró guix.

1,000

x

765,00000 =

Subtotal:

765,00000

765,00000

765,00000
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COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

765,00000
45,90000

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

810,90000

€
P-85
EY00M001
u
Partida per imprevistos derivats de l'obra
Rend.: 1,000
1.200,00
______________________________________________________________________________________________________________
P-86

H121E251

u

€
Pressupost seguretat i salut segons pla de seguretat
Rend.: 1,000
1.000,00
adjunt
______________________________________________________________________________________________________________
P-87

K12GF000

u

Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria
existent, per a subministrament de D inferior a 2''

Rend.: 1,000
Unitats

56,23
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012J000

h

2,000 /R x

Oficial 1a lampista

26,13000 =

Subtotal:

52,26000
52,26000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,78390

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

53,04390
3,18263

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-88

K12GG000

u

52,26000

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica existent, per
a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a
màxim

56,22653

Rend.: 1,000

Unitats

281,13

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

10,000 /R x

Oficial 1a electricista

26,13000 =

Subtotal:

261,30000
261,30000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,91950

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

265,21950
15,91317

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-89

K12GK000

u

261,30000

Anul·lació d'instal·lació interior de gas existent, per a
subministrament de DN 100 mm, com a màxim

281,13267

Rend.: 1,000
Unitats

84,34
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

3,000 /R x

26,13000 =

Subtotal:

78,39000
78,39000

78,39000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,17585

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

79,56585
4,77395

COST EXECUCIÓ MATERIAL

84,33980
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P-90

K21485A1

m

Enderroc de biga de perfil laminat, s'inclou els tensors
i elements metàl.lics que li són propis, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

12,59

Preu

Parcial

25,72000 =
21,00000 =

8,40000

€

Import

Ma d'obra
A0125000

h

Oficial 1a soldador

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x
0,400 /R x
Subtotal:

2,57200

10,97200

10,97200

Maquinària
C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,100 /R x

7,43000 =

Subtotal:

0,74300
0,74300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16458

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

11,87958
0,71277

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-91

K2161511

m2

0,74300

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

12,59235

Rend.: 1,000

Unitats

6,55

Preu

Parcial

21,00000 =

6,09000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,290 /R x

Manobre

Subtotal:

6,09000

6,09000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09135

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

6,18135
0,37088

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-92

K2163511

m2

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

6,55223

Rend.: 1,000

Unitats

7,91

Preu

Parcial

21,00000 =

7,35000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,350 /R x

Manobre

Subtotal:

7,35000

7,35000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11025

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

7,46025
0,44762

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-93

K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,90787

Rend.: 1,000

Unitats

14,99

Preu

Parcial

21,00000 =

6,30000

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

€

Import
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A0150000

h

0,300 /R x

Manobre especialista

21,83000 =

Subtotal:

6,54900
12,84900

12,84900

Maquinària
C2001000

h

0,300 /R x

Martell trencador manual

3,66000 =

Subtotal:

1,09800
1,09800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19274

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

14,13974
0,84838

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-94

K216M001

m2

1,09800

Enderroc de conjunt de paret divisòria formada per
varies parets de maó, aïllaments, revestiments,
sòcols i peces de remat i decoració de fusta, de 25/30
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

14,98812

Rend.: 1,000

Unitats

22,48

Preu

Parcial

21,00000 =
21,83000 =

9,82350

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0150000

h

Manobre especialista

0,450 /R x
0,450 /R x
Subtotal:

9,45000

19,27350

19,27350

Maquinària
C2001000

h

0,450 /R x

Martell trencador manual

3,66000 =

Subtotal:

1,64700
1,64700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28910

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

21,20960
1,27258

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-95

K2183501

m2

1,64700

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

22,48218

Rend.: 1,000

Unitats

10,39

Preu

Parcial

21,00000 =

9,66000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,460 /R x

Manobre

Subtotal:

9,66000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14490

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

9,80490
0,58829

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-96

K2183971

m

Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

10,39319

Rend.: 1,000

Unitats

4,52

Preu

Parcial

21,00000 =

4,20000

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

9,66000

0,200 /R x

€

Import
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Subtotal:

4,20000

4,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06300

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

4,26300
0,25578

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-97

K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

4,51878

Rend.: 1,000
Unitats

5,65
Preu

Parcial

21,00000 =

5,25000

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,250 /R x

Manobre

Subtotal:

5,25000

5,25000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07875

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

5,32875
0,31973

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-98

K218M001

m2

Arrencada d'enmoquetat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

5,64848

Rend.: 1,000

Unitats

4,97

Preu

Parcial

21,00000 =

4,62000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,220 /R x

Manobre

Subtotal:

4,62000

4,62000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06930

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

4,68930
0,28136

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-99

K218M002

m2

Repicat d'arrebossat o enguixat en parament vertical,
per l'aplicació de posteriors capes de revestiment,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

4,97066

Rend.: 1,000

Unitats

4,74

Preu

Parcial

21,00000 =

4,41000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,210 /R x

Manobre

Subtotal:

4,41000

4,41000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06615

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

4,47615
0,26857

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-100

K2192311

m3

Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

4,74472

Rend.: 1,000

Unitats

150,53

Preu

Parcial

€

Import
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Ma d'obra
A0140000
A0150000

h
h

Manobre

0,400 /R x

21,00000 =

8,40000

Manobre especialista

4,000 /R x

21,83000 =

87,32000

Subtotal:

95,72000

95,72000

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,1691 /R x
2,000 /R x

57,21000 =
17,59000 =

Subtotal:

9,67421
35,18000
44,85421

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,43580

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

142,01001
8,52060

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-101

K2194421

m2

44,85421

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

150,53061

Rend.: 1,000

Unitats

6,78

Preu

Parcial

21,00000 =

6,30000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,300 /R x

Manobre

Subtotal:

6,30000

6,30000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09450

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

6,39450
0,38367

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-102

K2197821

m

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

6,77817

Rend.: 1,000

Unitats

1,36

Preu

Parcial

21,00000 =

1,26000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,060 /R x

Manobre

Subtotal:

1,26000

1,26000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01890

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

1,27890
0,07673

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-103

K219M001

m2

Arrencada de paviment existent format per paviment
sintètic sobre capa de suro adherits químicament,
amb mitjans manuals, utilitzant els dissolvents
adequats, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,35563

Rend.: 1,000

Unitats

10,81

Preu

Parcial

21,00000 =

9,45000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,450 /R x
Subtotal:

9,45000

9,45000
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Materials
B090M001

kg

Dissolvent especial per desencolar paviment vinílic

x

0,150

4,05000 =

Subtotal:

0,60750
0,60750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14175

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

10,19925
0,61196

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-104

K21A1011

u

0,60750

Arrencada de full i bastiment de finestra, vidre inclòs,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

10,81121

Rend.: 1,000

Unitats

22,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

1,000 /R x

Manobre

21,00000 =

Subtotal:

21,00000
21,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

21,31500
1,27890

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-105

K21A2011

u

21,00000

Arrencada de full i bastiment de balconera, vidre
inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

22,59390

Rend.: 1,000

Unitats

22,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

1,000 /R x

Manobre

21,00000 =

Subtotal:

21,00000
21,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

21,31500
1,27890

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-106

K21A3011

u

21,00000

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

22,59390

Rend.: 1,000

Unitats

11,30

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,500 /R x

21,00000 =

Subtotal:

10,50000
10,50000

10,50000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

10,65750
0,63945

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,29695
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P-107

K21AM001

u

Arrencada de full i bastiment de porta de dimensions
especials i aïllament interior interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 0,700

Unitats

24,53

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,760 /R x

Manobre

21,00000 =

Subtotal:

22,80000
22,80000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,34200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

23,14200
1,38852

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-108

K21AM002

u

22,80000

Arrencada de reixeta exterior ubicada a façana
principal amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

24,53052

Rend.: 1,000

Unitats

11,30

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,500 /R x

Manobre

21,00000 =

Subtotal:

10,50000
10,50000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

10,65750
0,63945

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-109

K21AM003

u

10,50000

Arrencada de full i bastiment de finestra doble interior,
vidres inclosos, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

11,29695

Rend.: 1,000

Unitats

28,24

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

1,250 /R x

Manobre

21,00000 =

Subtotal:

26,25000
26,25000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,39375

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

26,64375
1,59863

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-110

K21AM004

u

26,25000

Arrencada de bastiment de porta per part de càrrega
de 15cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor, prenent les
messures necessàries per la consolidació provisional
de la paret fins la col.locació del nou bastiment i/o
llinda

28,24238

Rend.: 0,700

Unitats

24,53

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,760 /R x
Subtotal:

21,00000 =

22,80000
22,80000

22,80000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,34200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

23,14200
1,38852

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-111

K21C201A

m2

Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o
alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de
materials per a la seva reutilització i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

24,53052

Rend.: 1,000

Unitats

7,61

Preu

Parcial

23,59000 =

7,07700

€

Import

Ma d'obra
A013E000

h

0,300 /R x

Ajudant vidrier

Subtotal:

7,07700

7,07700

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10616

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

7,18316
0,43099

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-112

K21E1D11

u

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb
conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

7,61414

Rend.: 1,000

Unitats

246,98

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

4,000 /R x
3,000 /R x

21,00000 =
26,13000 =

78,39000

A013G000

h

Ajudant calefactor

3,000 /R x

22,39000 =

67,17000

Subtotal:

84,00000

229,56000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,44340

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

233,00340
13,98020

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-113

K21E53G5

u

229,56000

Desmuntatge per a substitució de planta de
refredament o bomba de calor de 1500 kW de
potència calorífica màxima, desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor

246,98360

Rend.: 1,000

Unitats

573,33

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012G000

h

Oficial 1a calefactor

7,000 /R x

26,13000 =

182,91000

A013G000

h

Ajudant calefactor

7,000 /R x

22,39000 =

156,73000

Subtotal:

339,64000

339,64000

Maquinària
C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

3,500 /R x
Subtotal:

56,04000 =

196,14000
196,14000

196,14000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

5,09460

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

540,87460
32,45248

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-114

K21EM001

u

Desmuntatge per a substitució de planta de
refredament o bomba de calor de 1500 kW de
potència calorífica màxima, desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica
sobre camió o contenidor

573,32708

Rend.: 1,000

Unitats

285,42

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

2,000 /R x
3,500 /R x

36,56000 =
56,04000 =

Subtotal:

73,12000
196,14000
269,26000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

269,26000
16,15560

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-115

K21GU025

u

269,26000

Desmuntatge per a substitució d'armari mural
metàl·lic o de material sintètic, de mides entre
300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

285,41560

Rend.: 1,000

Unitats

52,20

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1,000 /R x
1,000 /R x

22,39000 =
26,13000 =

Subtotal:

22,39000
26,13000
48,52000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,72780

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

49,24780
2,95487

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-116

K21GZ006

m

48,52000

Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o
canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament
i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció
entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

52,20267

Rend.: 1,000

Unitats

0,93

Preu

Parcial

26,13000 =

0,86229

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,033 /R x
Subtotal:

0,86229

0,86229
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01293

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

0,87522
0,05251

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-117

K21GZ030

u

Arrencada de mecanisme elèctric, muntat
superficialment o encastat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,92774

Rend.: 1,000

Unitats

2,53

Preu

Parcial

26,13000 =

2,35170

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

0,090 /R x

Oficial 1a electricista

Subtotal:

2,35170

2,35170

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03528

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

2,38698
0,14322

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-118

K21H1121

u

Arrencada de llumenera interior encastada, a una
alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

2,53019

Rend.: 1,000

Unitats

2,87

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

0,055 /R x

22,39000 =

1,23145

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,055 /R x

26,13000 =

1,43715

Subtotal:

2,66860

2,66860

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04003

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

2,70863
0,16252

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-119

K21J1011

u

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

2,87115

Rend.: 1,000

Unitats

256,02

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A013J000

h

Ajudant lampista

A012J000

h

Oficial 1a lampista

6,000 /R x
3,600 /R x
1,200 /R x

21,00000 =
22,39000 =
26,13000 =

Subtotal:

126,00000
80,60400
31,35600
237,96000

237,96000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,56940

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

241,52940
14,49176

COST EXECUCIÓ MATERIAL

256,02116
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P-120

K21JB111

u

Arrencada
d'inodor,
ancoratges,
aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

16,04

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,150 /R x
0,450 /R x

21,00000 =
26,13000 =

Subtotal:

3,15000
11,75850
14,90850

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,22363

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

15,13213
0,90793

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-121

K21JD111

u

14,90850

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

16,04006

Rend.: 1,000

Unitats

17,72

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

21,00000 =

2,10000

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,550 /R x

26,13000 =

14,37150

Subtotal:

16,47150

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,24707

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

16,71857
1,00311

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-122

K21M0A40

u

16,47150

Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb
mitjans manuals i aplec de material per a la seva
reutilització o càrrega de runa sobre camió o
contenidor

17,72169

Rend.: 1,000

Unitats

3,39

Preu

Parcial

21,00000 =

3,15000

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,150 /R x

Manobre

Subtotal:

3,15000

3,15000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04725

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

3,19725
0,19184

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-123

K21P2111

u

Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

3,38909

Rend.: 1,000

Unitats

13,56

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,600 /R x

21,00000 =

12,60000

€

Import
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Subtotal:

12,60000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,18900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

12,78900
0,76734

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-124

K21P3111

u

12,60000

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per
unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

13,55634

Rend.: 1,000

Unitats

7,52

Preu

Parcial

21,00000 =

6,99300

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,333 /R x

Manobre

Subtotal:

6,99300

6,99300

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10490

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

7,09790
0,42587

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-125

K21PM001

u

Desmuntatge d'antena de radio existent a la coberta
de l'edifici, així com tots els elements que li són propis
i conformen la instal.lació (cablejats, tensors, ...).
S'inclou la redacció del projecte de desmuntatge
d'antena, el desmuntatge manual i la carrega manual
sobre contenidor o camió.

7,52377

Rend.: 0,500

Unitats

1.474,59

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0150000

h

Manobre especialista

16,000 /R x
16,000 /R x

21,00000 =
21,83000 =

Subtotal:

672,00000
698,56000
1.370,56000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

20,55840

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

1.391,11840
83,46710

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-126

K21PM002

u

1.370,56000

Desmuntatge d'antena de radio existent a balcó, així
com tots els elements que li són propis i conformen la
instal.lació (cablejats, tensors, ...), amb mitjans
manuals i carrega manual sobre contenidor o camió.

1.474,58550

Rend.: 0,500

Unitats

271,13

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

6,000 /R x

21,00000 =

Subtotal:

252,00000
252,00000

252,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,78000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

255,78000
15,34680

COST EXECUCIÓ MATERIAL

271,12680
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P-127

K21QM001

m3

Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals,
trasllat interior amb mitjans manuals i càrrega sobre
camió o contenidor per traslladar a abocador
autoritzat distància màxima 20km

Rend.: 0,400

Unitats

76,18

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,750 /R x

Manobre

21,00000 =

Subtotal:

39,37500
39,37500

39,37500

Maquinària
C1503000

h

0,250 /R x

Camió grua

51,05000 =

Subtotal:

31,90625
31,90625

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,59063

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

71,87188
4,31231

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-128

K21QM002

m3

31,90625

Trasllat amb mitjans manuals de cd i vinils existents a
dependècies municipals

76,18419

Rend.: 0,400
Unitats

45,69
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,400 /R x

Manobre

21,00000 =

Subtotal:

21,00000
21,00000

21,00000

Maquinària
C1501800

h

0,200 /R x

Camió per a transport de 12 t

43,58000 =

Subtotal:

21,79000
21,79000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

43,10500
2,58630

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21QU510

m3

21,79000

Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals,
trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de
5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega
sobre camió o contenidor

45,69130

Rend.: 1,000

Unitats

30,47

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,750 /R x

21,00000 =

Subtotal:

15,75000
15,75000

15,75000

Maquinària
C1503000

h

Camió grua

0,250 /R x
Subtotal:

51,05000 =

12,76250
12,76250

12,76250
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23625

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

28,74875
1,72493

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-129

K2R5426A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

30,47368

Rend.: 1,000

Unitats

10,99

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1501800

h

0,238 /R x

Camió per a transport de 12 t

43,58000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,37204
10,37204

10,37204
0,62232

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-130

K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

10,99436

Rend.: 1,000

Unitats

10,37204

23,24

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA73G1 t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

x

1,000

21,92000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,92000

21,92000

21,92000
1,31520

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-131

K511FBFK

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina
d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

23,23520

Rend.: 1,000

Unitats

21,92000

20,81

Preu

Parcial

21,00000 =
25,29000 =

9,10440

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,180 /R x
0,360 /R x
Subtotal:

3,78000

12,88440

Materials
B0FG3JA3

u

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

29,120

x

0,17000 =

4,95040

12,88440
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PARTIDES D'OBRA

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

x

0,014

114,60860 =

Subtotal:

1,60452

6,55492

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19327

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

19,63259
1,17796

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-132

K5Z15PU0

m3

6,55492

Reblert amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3
abocada en sec

20,81054

Rend.: 1,000

131,23

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,800 /R x

Manobre

21,00000 =

Subtotal:

16,80000
16,80000

16,80000

Materials
B03E1530

m3

Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i
densitat 300 kg/m3, en sacs

x

1,050

101,67000 =

Subtotal:

106,75350
106,75350

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,25200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

123,80550
7,42833

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-133

K5Z27D50

m2

106,75350

Capa de protecció de morter de calç 1:4, elaborat a
l'obra, de 4 cm de gruix, armat amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, amb acabat remolinat

131,23383

Rend.: 1,000

Unitats

25,25

Preu

Parcial

25,29000 =
21,00000 =

8,40000

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x
0,400 /R x
Subtotal:

7,58700

15,98700

15,98700

Materials
B0A31000

kg

Clau acer

0,100

x

B8Z101AE

m2

Malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 10x10 mm, amb un pes mínim de 145
g/m2

1,100

x

1,53000 =
3,44000 =

3,78400

D0705A21

m3

Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,042

x

87,06630 =

3,65678

Subtotal:

0,15300

7,59378

7,59378
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23981

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

23,82059
1,42924

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-134

K5ZD1G0K

m

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

25,24982

Rend.: 1,000

9,78

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,200 /R x

25,29000 =

5,05800

A0140000

h

Manobre

0,100 /R x

21,00000 =

2,10000

Subtotal:

7,15800

7,15800

Materials
B0FG3JA3

u

Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

7,9611

x

0,17000 =

1,35339

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0053

x

114,60860 =

0,60743

Subtotal:

1,96082

1,96082

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10737

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

9,22619
0,55357

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-135

K5ZHBDJ4

u

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm
amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques

9,77976

Rend.: 1,000
Unitats

44,63
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

A0140000

h

Manobre

0,600 /R x
0,300 /R x

25,29000 =
21,00000 =

Subtotal:

15,17400
6,30000
21,47400

21,47400

Materials
BD515DJ0

u

Bonera sifònica de PVC rígid, de 110 mm de
diàmetre, amb tapa plana

1,000

x

19,15000 =

19,15000

B5ZZJLPT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000

x

0,29000 =

1,16000

Subtotal:

K7119D85

m2

20,31000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,32211

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

42,10611
2,52637

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-136

20,31000

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000

44,63248
18,29

€
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Unitats

Preu

Parcial

19,53000 =
21,99000 =

7,25670

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col.locador

A0127000

h

Oficial 1a col.locador

0,165 /R x
0,330 /R x
Subtotal:

3,22245

10,47915

10,47915

Materials
B711Y080

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2

1,210

x

5,26000 =

6,36460

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,300

x

0,85000 =

0,25500

Subtotal:

6,61960

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15719

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

17,25594
1,03536

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-137

KAP35196

u

6,61960

Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

18,29129

Rend.: 1,000

Unitats

84,61

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BAP35196

u

Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

x

1,000

79,82000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

79,82000

79,82000

79,82000
4,78920

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-138

KAP36176

u

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de
fusta de pi roig per a pintar per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària

84,60920

Rend.: 1,000

Unitats

79,82000

73,71

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BAP36176

u

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de
fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de
bastiment de 70 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

x

1,000

69,54000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-139

KAQE1473

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de

Rend.: 1,000

69,54000

69,54000

6,00 %

69,54000
69,54000
4,17240
73,71240
197,97

€
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preu mitjà

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

1,500 /R x

25,74000 =

38,61000

A013A000

h

Ajudant fuster

0,075 /R x

22,59000 =

1,69425

Subtotal:

40,30425

40,30425

Materials
BAZG1120

u

Joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita,
de preu mitjà

1,000

x

21,01000 =

21,01000

BAQE1476

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior,
batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de
70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de
bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat
hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop

1,000

x

124,85000 =

124,85000

Subtotal:

145,86000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,60456

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

186,76881
11,20613

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-140

KAQEM001

u

145,86000

Folrat de marc de i tapajunts de tauler aglomerat
hidròfug xapat, acabat lacat blanc, de preu mitjà

197,97494

Rend.: 1,000
Unitats

95,17
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,500 /R x

25,74000 =

12,87000

A013A000

h

Ajudant fuster

BAQM001

u

Folrat de marc amb taulell DM hidrofug acabat lacat.
Inclòs tapajunts

0,075 /R x
x
1,000

22,59000 =
75,00000 =

75,00000

Subtotal:

1,69425

75,00000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,21846

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

89,78271
5,38696

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-141

KC151D0R

m2

75,00000

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1
butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit
d'obra de forma irregular. Inclou confecció de plantilles

95,16968

Rend.: 0,800

Unitats

142,13

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

1,200 /R x

26,05000 =

Subtotal:

39,07500
39,07500

Materials
BCZ11000

kg

Màstic compatible per a envidriament

0,600

x

1,20000 =

0,72000

39,07500
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BC151D11

m2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

x

1,500

62,47000 =

Subtotal:

93,70500

94,42500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,58613

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

134,08613
8,04517

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-142

KKK15221

u

94,42500

Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20
cm, fixada mecànicament

142,13129

Rend.: 1,000
Unitats

12,37
Preu

Parcial

26,13000 =
22,42000 =

3,36300

€
Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

3,91950

7,28250

7,28250

Materials
BKK15220

u

Reixeta de ventilació estampada d'alumini de 20x20
cm

x

1,000

4,28000 =

Subtotal:

4,28000
4,28000

4,28000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10924

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

11,67174
0,70030

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,37204
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ALTRES

B8JAIEG01

m

Formacio de llindes de formigo prefabricat per una llum fins a 3m. segons detall de projecte.
Amplaria util 40-45cm.

6,40000

€

BAF1PLBJ

m

Perfil alumini extruit per a marc de mirall, inclós peces de suport i escaires metal·liques

3,20000

€

BAQM001

u

Folrat de marc amb taulell DM hidrofug acabat lacat. Inclòs tapajunts

75,00000

€

BEM3M001

u

Subministrament i instal·lació de campana extractora per a cuina, extraplana model Balay
3BT263MB, o similar, Extraíble, 3 potencias, 360m³/h, Blanco monofàsica per a 220 v de tensió

77,00000

€

BQ5E045

m2

Taulell i aplacat de Silestone

155,00000

€

BQ81M001

u

Nevera Balay 3KF6626WE o similar

380,00000

€

BQ81M002

u

Rentaplats Balay 3VS572BP, color blanc o similar

277,00000

€

BQ81M003

u

Microondas integrable - Balay 3CG5172B0, Grill, 800W, 20 L, 5 niveles de potencia, Blanco o
similar

159,00000

€

BQ81M006

u

Placa vitroceràmica Encimera - Balay 3EB720XR 4 Fuegos, o similar, Indicador Calor Residual

157,00000

€

BQEM005

u

Horno multifunción - Balay 3HB5358B0, 71 L, 60 cm, Integrable, 7 funciones, color blanc, Aqualisis,
Clase A, o similar

270,00000

€
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P-1

17CDE045

m2

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb
aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
1.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb
morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat
manualment i acabat rugós, amb part proporcional de
protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la
preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS

Rend.: 1,000

Unitats

48,53

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
E7CDE441

m2

Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm
de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
1.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara
llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter
de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2
embeguda

1,000

x

21,55815 =

21,55815

E81ZB9K0

m

Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

0,500

x

4,54601 =

2,27301

E881C146

m2

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de
designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat rugós

1,000

x

21,94750 =

21,94750

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

45,77866

45,77866
2,74672

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-2

1A1EM001

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 80x210cm, amb balconera d'alumini
lacat de una fulla batent amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre
aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5, reixa
inferior de ventilació, i persiana enrotllable d'alumini
lacat amb comandament amb cinta i guies.

48,52538

Rend.: 1,000

Unitats

45,77866

426,25

Preu

Parcial

Partides d'obra
EC1FA721

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de
vidre sobre fusta, acer o alumini

0,800

x

64,70075 =

51,76060

EAN52464

u

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, amb accessoris per
a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 120x220
cm

0,379

x

40,95200 =

15,52081

€

Import
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EAV7EK77

m2

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a
14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5
kg per m2

1,045

x

83,92886 =

87,70566

EAVZK000

m

Guies d'alumini per a persianes enrotllables

1,705

x

EAF5E59D

u

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

0,379

x

7,00548 =
598,51165 =

226,83592

EAVZ1C00

u

Comandament manual amb cinta per a persianes
entre 120 i 150 cm d'amplària

0,379

x

22,03512 =

8,35131

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,94434

402,11864

402,11864
24,12712

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-3

1AE0M001

u

Tancament exterior d'alumini lacat color blanc, de
dimensions 130x125+25 cm, EWA/EURAS amb
trencament de pont tèrmic, tipus bloc, amb dues fulles
practicables, sistema compacte persiana enrrollatble
integrada, alumini termic de lamel.les de 14 a 14,5
mm de gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg de
pes per m2, amb guies, col.locat amb bastiment, de
base d'acer galvanitzat, doble vidre: lluna incolora de
6mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna incolora
de 8mm, amb dimensions dels galzes segons UNE
85222, coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la
totalitat de l'obertura (Km) com a màxim 3,30 W/m2
K, amb ferramenta d'accionament amb maneta i tanca
de 3 punts, amb fulles practicables i 25 cm de caixa
de persiana, classificació mínima de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent segons
UNE 85220 o superior segons resultats d'assaig, amb
persiana i guies d'alumini del mateix color que la
fusteria, tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20
mm de gruix i p/p de guies, tornilleria d'acer
inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes desmuntables,
perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la
cambra perimetral d'evacuació d'aigua, ferratges
d'alumini blanc, totalment acabada segons plànol de
detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb
l'obra). Dimensions 1300x1250mm., amb aillament
acustic interior de 51dB, compossat per alumini pintat
al pol, interior amb fonoabsorvent. Inclos muntatge.
Conjunt acabat i probat segons planols.
Conjunt de 2 fulles practicables 65x1250cm. mides
totals 130x125+25cm.Tipus V-130

426,24576

Rend.: 1,000

Unitats

402,11864

581,03

Preu

Parcial

Partides d'obra
EC171M24

m2

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 8 mm de
gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

1,625

x

63,81075 =

103,69247

EAVBI015

m2

Persiana enrotllable d'alumini, de lamel.les de 14 a
14,5 mm de gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5
kg de pes per m2, amb guies

1,900

x

28,10704 =

53,40338

€

Import
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EAVZIF00

u

Comandament manual amb cinta, per a persianes

1,000

x

EAF12A85

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

1,000

x

40,19049 =
350,85513 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

40,19049
350,85513

548,14147

548,14147
32,88849

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

1AE0M002

u

Tancament exterior d'alumini lacat color blanc, de
dimensions 85x125+25 cm, EWA/EURAS amb
trencament de pont tèrmic, tipus bloc, amb dues fulles
practicables, sistema compacte persiana enrrollatble
integrada, alumini termic de lamel.les de 14 a 14,5
mm de gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg de
pes per m2, amb guies, col.locat amb bastiment, de
base d'acer galvanitzat, doble vidre: lluna incolora de
6mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna incolora
de 8mm, amb dimensions dels galzes segons UNE
85222, coeficient mitjà de transmitància tèrmica de la
totalitat de l'obertura (Km) com a màxim 3,30 W/m2
K, amb ferramenta d'accionament amb maneta i tanca
de 3 punts, amb fulles practicables i 25 cm de caixa
de persiana, classificació mínima de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent segons
UNE 85220 o superior segons resultats d'assaig, amb
persiana i guies d'alumini del mateix color que la
fusteria, tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20
mm de gruix i p/p de guies, tornilleria d'acer
inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes desmuntables,
perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la
cambra perimetral d'evacuació d'aigua, ferratges
d'alumini blanc, totalment acabada segons plànol de
detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb
l'obra). Dimensions 850x1250mm., amb aillament
acustic interior de 51dB, compossat per alumini pintat
al pol, interior amb fonoabsorvent. Inclos muntatge.
Conjunt acabat i probat segons planols.
Conjunt de 2 fulles practicables 425x1250cm. mides
totals 85x125+25cm.Tipus V-85

581,02996

Rend.: 1,000

Unitats

548,14147

358,78

Preu

Parcial

Partides d'obra
EC171M24

m2

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 8 mm de
gruix i cambra d'aire de 8 mm, col.locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

1,700

x

63,81075 =

108,47828

EAF11785

u

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

1,200

x

191,66385 =

229,99662

€

Import

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES 45
MAIG 2019

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/06/19

Pàg.:

97

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

338,47490

338,47490
20,30849

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

1EGHM001

u

Equip de climatització d'expansió directa de tipus
multisplit amb 1 unitat interior, constituït per 1 unitat
exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica
nominal de 5,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 5,1 a 5,6 (A) i SCOP
de 4 a 4,6 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt, muntada sobre suports encorats a paret, 1
unitat interior tipus split amb una potència frigorífica
màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima
de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu alt, muntada superficialment a
paret. S'inclou el material i les feines necessaries per
deixar el sistema de climatització en correcte
funcionament.

338,47490

358,78339

Rend.: 1,000

1.624,30

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EEGL1320

u

Unitat interior de sostre amb una potència frigorífica
màxima de 2 kW i una potència calorífica màxima de
2.5 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de
potència acústica segons REGLAMENTO (UE)
206/2012, de preu alt, muntada superficialment

1,000

x

631,33650 =

631,33650

EEGJ1836

u

Unitat exterior d'expansió directa amb una potència
frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica
nominal de 5.5 kW, amb uns coeficients d'eficiència
energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP
de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE)
626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V,
motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic
rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu alt, col·locada sobre suport

1,000

x

901,02560 =

901,02560

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.532,36210

1.532,36210
91,94173

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

1G22M001

u

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb
grau d'electrificació elevat i 10 circuits, sense ajudes
de ram de paleta. Segons esquema unifilar definit al
projecte.

Partides d'obra

1.624,30383

Rend.: 1,000

Unitats

1.532,36210

3.192,51

Preu

Parcial

€

Import
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1,000

x

23,80956 =

23,80956

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

294,000

x

1,05492 =

310,14648

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

86,000

x

1,22832 =

105,63552

EG322154

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

48,000

x

2,70431 =

129,80688

EG41149H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

1,000

x

55,30956 =

55,30956

EG621193

u

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

11,000

x

11,33083 =

124,63913

EG415A9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

3,000

x

24,02956 =

72,08868

EG415A9C

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

1,000

x

24,39956 =

24,39956

EG42129D

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

2,000

x

42,74785 =

85,49570

EG322124

m

Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1.5 mm2, amb aïllament PVC, col·locat en
tub

376,000

x

0,93252 =

350,62752

EG613021

u

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

1,000

x

3,73496 =

3,73496

EG415A9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

3,000

x

24,69956 =

74,09868

EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

47,000

x

2,21496 =

104,10312

EG631EA3

u

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

3,000

x

15,26083 =

45,78249

EG222911

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

7,000

x

1,31747 =

9,22229

EG415A99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

EG322134

m

EG322144
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EG482145

u

Protector per a sobretensions permanents i
transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima
transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

1,000

x

165,40956 =

165,40956

EG134801

u

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze
mòduls i encastada

1,000

x

23,43026 =

23,43026

EG151D11

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

6,000

x

19,62727 =

117,76362

EG621G93

u

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

2,000

x

11,59083 =

23,18166

EG631153

u

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

31,000

x

11,82083 =

366,44573

EG641177

u

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

1,000

x

14,61083 =

14,61083

EG671113

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

47,000

x

3,87927 =

182,32569

EG671133

u

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col·locat

1,000

x

7,89927 =

7,89927

EGA12522

u

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

1,000

x

23,18712 =

23,18712

EG161611

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

10,000

x

18,97350 =

189,73500

EG222711

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

275,000

x

1,09307 =

300,59425

EG222811

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

40,000

x

1,16447 =

46,57880

EG621J93

u

Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

2,000

x

15,87083 =

31,74166

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

1J41M001

u

Instal·lació de lampisteria interior (per aigua freda i
ACS) de coure, per a un pis de 70 m2 de superfície,
completament acabada, per donar servei a cuina,
bany i safareig. S'inclou:
- El muntatge dels tubs de coure empotrats per donar
servei als diferents aparells santaris de l'habitatge
(aigüera, safareig, lavabo, inodor, banyera,
preinstal.lació rentaplats i preinstal.lació rentadora).
Inclòs la p.p. de petit material i elements especials
(colzes, T,...).
- La instal.lació de les aixetes de pas a cambres
humides (cuina, bany i safageig) i clau general de pas
habitatge.
- La instal.lació de les aixetes de regulació pels

Rend.: 1,000

3.011,80358

6,00 %

3.011,80358
3.011,80358
180,70821
3.192,51179
1.142,84

€
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diferents aparells sanitaris de l'habitatge (lavabo,
inodor i aigüera), amb la part proporcional de petit
material i maniguets flexibles.
- La instal.lació de vàlvules de bola manual.
- La instal.lació d'aixetes senzilles sortida roscada
per previsió rentaplats i rentadora.
S'inclou el petit material i les peces especials per
correcte funcionament de la instal.lació d'aigua freda i
ACS de l'habitatge, així com les probes
d'estanqueitat de la instal.lació i certificat de les
mateixes.
Sense ajudes de ram de paleta

Unitats

Preu

Parcial

Import

Partides d'obra
EJ2ZN43K

u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions
roscades de 1/2´´

5,000

x

12,85102 =

64,25510

EN314427

u

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

3,000

x

20,27091 =

60,81273

EJ2Z1131

u

Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb sortida roscada de
diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

2,000

x

24,94102 =

49,88204

EJ2ZA131

u

Aixeta de regulació, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb sortida per a maniguets
roscada de diàmetre 1/2´´ i entrada roscada de 1/2´´

5,000

x

14,81102 =

74,05510

EF5383B7

m

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

22,000

x

13,11850 =

288,60700

EF5383B2

m

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

6,000

x

11,80516 =

70,83096

EF5343B7

m

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat encastat

17,000

x

9,91436 =

168,54412

EF5343B2

m

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

10,000

x

9,06380 =

90,63800

EJ2Z4127

u

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

4,000

x

52,63102 =

210,52408

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

1P141234

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus universal amb tapa, de preu
superior encastada, amb marc per a mecanisme
universal, amb caixa de derivació rectangular, tub
flexible per a protecció de conductors elèctrics de
material plàstic, cable coaxial i caixa per a

Rend.: 1,000

1.078,14913

6,00 %

1.078,14913
1.078,14913
64,68895
1.142,83808
58,92

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/06/19

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

mecanismes, instal·lada

Unitats

Preu

Parcial

Import

Partides d'obra
EG225711

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

6,000

x

1,26647 =

7,59882

EG611011

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu
superior, encastada

1,000

x

2,33496 =

2,33496

EG671114

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
superior, col·locat

1,000

x

4,65927 =

4,65927

EP141234

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació
intermèdia, de tipus universal, amb tapa, de preu
superior, encastada

1,000

x

25,23532 =

25,23532

EP411124

m

Cable coaxial amb conductor de coure rígid, aïllament
de poliolefina, pantalla amb cinta d'alumini / Pet més
trena de coure amb cobertura del 30% i coberta de
PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, amb una impedància de 75 Ohm, col·locat
en tub

6,000

x

1,04472 =

6,26832

EG161611

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

0,500

x

18,97350 =

9,48675

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

55,58344

55,58344
3,33501

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

1P531114

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ11 simple, connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, encastada,
amb marc per a mecanisme universal d'1 element de
preu superior, amb tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable
per a intercomunicador

58,91845

Rend.: 1,000

Unitats

55,58344

110,57

Preu

Parcial

Partides d'obra
EG611021

u

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000

x

2,21496 =

2,21496

EP531114

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb
connector RJ11 simple, connexió per desplaçament
de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, encastada

1,000

x

17,18049 =

17,18049

EG671114

u

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
superior, col·locat

1,000

x

4,65927 =

4,65927

EG225711

m

Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de
20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència
a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

8,000

x

1,26647 =

10,13176

EG161611

u

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció normal, encastada

0,500

x

18,97350 =

9,48675

EP271B03

m

Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de
cables de secció 0.64 mm2 cada un i col·locat en tub

8,000

x

7,57983 =

60,63864

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/06/19

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

104,31187

104,31187
6,25871

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

1Q71I010

m

Mobiliari cuina de melamina bicolor, qualitat alta,
format per mobles baixos de 70 cm d'alçada sobre
peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb
sòcol d'inox fixat amb clips, mobles alts de cuina de
105 cm d'alçada i 35 cm de fondària, amb regleta
superior i inferior, totalment instal.lat amb portes,
tiradors, calaixos i ferratges incloent caixoneres grans
per olles, escorreplats amb posaplats i gots d'acer
inoxidable, mòdul amb prestatge per a ubicació de
rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la
resta)...i peces de remats, segons especificacions en
plànols i memòria de projecte. Cantejat de portes
simil alumini, tiradors alumini de 15 cm. Mobles alts
portes de vidre.

104,31187

110,57058

Rend.: 1,000

1.916,58

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra
EQ7136A0

u

Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge
i sòcol, totalment instal.lat

0,600

x

221,17732 =

132,70639

EQ71I010

m

Mobles baixos de cuina, de melamina, sobre peus
regulables de PVC, de 70 cm d'alçada i de 60 56 cm
de fondària, amb sòcol fixat amb clips, totalment
instal.lat amb portes, tiradors i ferratges

2,500

x

280,62235 =

701,55588

EQ71I015

m

Mobles alts de cuina, de melamina, de 70 cm d'alçada
i de 35 30 cm de fondària, amb regleta superior i
inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors i
ferratges

3,700

x

263,19773 =

973,83160

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1.808,09387

1.808,09387
108,48563

6,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

E9DA1E1W

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcelanic
rectificat de forma rectangular preu alt de 20 €/m²
compra a fabrica, de 6-7 peces m2 com a màxim,
col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888).

1.916,57950

Rend.: 0,700

Unitats

1.808,09387

47,74

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col.locador

A0137000

h

Ajudant col.locador

0,300 /R x
0,200 /R x

21,99000 =
19,53000 =

5,58000

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

21,00000 =

0,90000

Subtotal:

9,42429

15,90429

Materials
B05A2103

kg

Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425

x

0,35000 =

0,49875

15,90429
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Data: 13/06/19

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

B0711010

kg

Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,004

x

0,29000 =

2,03116

B0FH5182

m2

Rajola de gres porcelanic rectificat de forma
rectangular, de 5 peces/m2, preu alt

1,020

x

20,00000 =

20,40000

Subtotal:

22,92991

22,92991

Partides d'obra
E9U69007

m

Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre
aglomerats amb resines de polièster de 9.5 cm
d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col.locat amb
morter adhesiu

x

1,000

5,96138 =

Subtotal:

5,96138

5,96138

5,96138

Altres
A%AUX001 %

Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

1,500 % s

15,90400 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,23856
0,23856

6,00 %

0,23856
45,03414
2,70205
47,73619
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B - Tipus B
B0 - Familia 0
B03 - Familia 03
B03E - ARGILES EXPANDIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B03E1530.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Grànuls esfèrics obtinguts per un procés de cocció d'argiles especials a 1200°C en forn rotatori.
S'han considerat les densitats nominals següents:
- 300- 350 kg/m3
- 550 kg/m3
- 750 kg/m3
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics.
Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 92-202):
- Densitat aparent 300-350 kg/m3: 0,08 W/m K
- Densitat aparent 550 kg/m3: 0,10 W/m K
- Densitat aparent 750 kg/m3: 0,016 W/m K
Terrossos d'argila, en volum (UNE 53033): < 0,25%
Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7135): < 2%
Contingut de sulfats expressats en SO4 i referits al granulat sec en pes (UNE 7245): 1,2%
Resistència a la compressió:
- Pes específic aparent 3,0-3,5 kN/m3: 1,3 N/mm2
- Pes específic aparent 5,0 kN/m3: 1,7 N/mm2
- Pes específic aparent 7,5 kN/m3: 1,9 N/mm2
Absorció d'aigua: < 14% en volum
Toleràncies:
- Resistència a la compressió: ± 0,1 N/mm2
- Densitat aparent: ± 50 kg/m3 DN
- Terrossos d'argila: < 0,5%
- Contingut de fins: < 3,5%
- Contingut de sulfats: < 1,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT EN SACS:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Emmagatzematge: Sobre una superfície plana i neta, protegits de pluges i humitats. No s'ha de col·locar pes a sobre, per tal de no
aixafar el material.
ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC:
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec.
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - Familia 0
B05 - Familia 05
B052 - Familia 052

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES Nº4
MAIG 2019

2

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0527030,B0521100,B0521200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques
d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14-1-1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Característiques químiques:
+-----------------------------------------------+
¦ Característiques ¦
TIPUS
¦
¦
¦---------------------------¦
¦ químiques ¦ YG ¦ YF ¦ E-30 ¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Aigua combinada ¦ <= 6% ¦ <= 6% ¦ <= 7% ¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Índex de puresa ¦
¦
¦
¦
¦ (contingut teòric ¦ >= 75% ¦ >= 80% ¦ >= 90% ¦
¦ total en sulfat ¦
¦
¦
¦
¦ de calç i aigua) ¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Sulfat càlcic ¦ - ¦ - ¦ >= 85% ¦
¦ semihidratat
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ pH
¦ >= 6 ¦ >= 6 ¦ >= 6 ¦
+-----------------------------------------------+
Finura de la mòlta:
+-------------------------------------------+
¦ FINURA DE ¦
TIPUS
¦
¦
¦---------------------------¦
¦ LA MÒLTA ¦ YG ¦ YF ¦ E-30 ¦
¦---------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Rotació tamís ¦ - ¦ - ¦ <= 0% ¦
¦ 0,8 UNE 7-050 ¦
¦
¦
¦
¦---------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Rotació tamís ¦ <= 50% ¦<= 15% ¦= 5% ¦
¦ 0,2 UNE 7-050 ¦
¦
¦
¦
+-------------------------------------------+
Resistència mecànica a flexotracció:
- Guix YG: >= 2,0 N/mm2
- Guix YF: >= 2,5 N/mm2
- Escaiola E-30 o E-30/L: >= 3,0 N/mm2
Temps en passar d'estat líquid a plàstic:
- Guix YG, YF, escaiola E-30: <= 8 minuts
- Escaiola E-30/L: <= 20 minuts
Duració de l'estat plàstic:
- Guix YG, YF, escaiola E-30: >= 10 minuts
- Escaiola E-30/L: >= 30 minuts
Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la RY-85.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat s'han de
designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico o
placas de yeso laminado”
- Referència a la norma EN 14496
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Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix laminat han d'anar
marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el
producte amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Al sac hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació d'acord amb la norma RY-85
- Pes net
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte ¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦---------------------------------------------------------------------------------¦
¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦ 3/4 ¦
¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc
¦-------------------------------¦
¦ p/plaques ¦
¦ Altres
¦ 4 ¦
¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦
¦
¦
¦plaques guix¦ nats anteriorment
¦ Tots
¦ 4 ¦
¦ laminat ¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera visible (o si no
és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l'esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que de`penen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre l'ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepción de Yesos y escayolas en
las obras de construcción RY-85.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante térmico/acústico y
placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
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B0 - Familia 0
B09 - Familia 09
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B090M001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
- En dispersió aquosa
- Aquós en dispersió vinílica
- En solució alcohòlica
- De poliuretà bicomponent
- De poliuretà (un sol component)
- De PVC
- De resines epoxi
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
- Temperatura d'enduriment: >= 15°C
- Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
- Àcid cítric, 10%: 15 dies
- Àcid làctic, 5%: 15 dies
- Àcid acètic, 5%: 15 dies
- Oli de cremar: Cap modificació
- Xilol: Cap modificació
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies
- Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
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Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
- Densitat: ± 0,1%
- Extracte sec: ± 3%
- Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Data de caducitat
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
- Toxicitat i inflamabilitat
- Temps d'assecat
- Rendiment
Per adhesius de dos components:
- Proporció de la mescla
- Temps d'inducció de la mescla
- Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
- Color
- Densitat
- Viscositat
- Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - Familia 0
B0A - Familia 0A
B0A3 - CLAUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
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- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els bastiments amb les
parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions
superficials.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
____________________________________________________________________________
B0 - Familia 0
B0A - Familia 0A
B0A7 - ABRAÇADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A75400,B0A75700.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Abraçadora reforçada metàl·lica formada per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada extrem.
La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació.
El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida per un costat i per fixar-lo al tac
d'ancoratge per l'altre.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
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Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B6 - Familia 6
B6Z - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6Z14156.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a la formació de la caixa de persiana.
S'han considerat els tipus següents:
- Caixa de persiana de ceràmica armada, de formigó armat o d'escuma de poliestirè expandit per a revestir
- Peça ceràmica en forma de L, per a formar juntament amb d'altres, la caixa de persiana
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir esquerdes, buits, deformacions ni escantonaments a les arestes.
Expressió de les mides: Alçària x fondària
Toleràncies:
- Fondària:
+-----------------------------------------------------+
¦Material
¦
Fondària de la peça
¦
¦
¦-----------------------------------------¦
¦
¦4 cm
16 cm
20 cm
25 cm
¦
¦-----------¦-----------------------------------------¦
¦Ceràmica
¦
- ± 3 mm
± 4 mm
± 5 mm ¦
¦Formigó
¦± 2 mm
± 3 mm
± 3 mm
¦
+-----------------------------------------------------+
- Llargària: ± 1,5% llargària nominal
- Alçària: ± 3 mm
CAIXA O PEÇA DE CERÀMICA:
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en ser colpejada i un color uniforme en
fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i posterior
dessecatge a una temperatura de 105°C) en més d'un 10%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin
submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
Eflorescències (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
Escrostonats, superfície afectada: <= 15%
Fissures: No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions: No s'han d'admetre
Succió d'aigua (UNE 67-031): <= 0,15 g/m2 min
Absorció d'aigua (UNE 67-027): <= 22%
Gelabilitat (UNE 67-028): No gelable
Envanets entre forats: >= 0,5 cm
Envanet entre forat i cara exterior: >= 0,6 cm
Toleràncies:
- Planor: ± 3 mm/m
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CAIXA DE FORMIGÓ ARMAT:
Gruix: >= 3 cm
Resistència a la compressió del formigó: >= 17,5 N/mm2
Absorció d'aigua, en pes: <= 6%
ESCUMA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Reacció al foc classe M1
Densitat: 30-35 kg/m3
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
CAIXA O PEÇA DE CERÀMICA:
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions
salines ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
CAIXA DE FORMIGÓ ARMAT:
Subministrament: Ha d'arribar a l'obra amb la resistència prevista.
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B7 - Familia 7
B7C - Familia 7C
B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7CZ1400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos.
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la placa que cal fixar.
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat
dimensional.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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____________________________________________________________________________

B8 - Familia 8
B81 - Familia 81
B811 - MORTERS PER A ARREBOSSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8111G90.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'adicions o additius per a realitzar
revestiments continus exteriors o interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials.
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les mateixes funcions que un
sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers.
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica humits que contenen sals
solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda
absorció de l'aigua per capil·laritat.
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament tèrmic.
CONDICIONS GENERALS:
Característiques del morter fresc:
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.
Característiques del morter endurit:
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10
- Resistència a compressió: EN 1015-11
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de gel/desgel) i per a la resta de
morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització.
Propietats del morter endurit:
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):
- S I: 0,4 a 2,5 N/mm2
- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2
- CS III: 3,5 a 7,5 N/mm2
- CS IV: >=6N/mm2
- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):
- W 0: No especificat
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5
- W2: c<=0,20 kg/m2 min0,5
- Conductivitat tèrmica (T):
- T1: <= 0,1 W/m K
- T2: <= 0,2 W/ m K
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE
- Referència a la norma UNE-EN 998-1
- Reacció al foc
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior)
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua després de cicles climàtics de
condicionament per morters OC
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències
del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.
____________________________________________________________________________
B8 - Familia 8
B86 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS DECORATIUS
B863 - REVESTIMENTS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B863C6C7.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, galvanitzada en continu, amb un
recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons
- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de complir les determinacions
de la norma UNE-EN 10025-2.
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Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si alguna dada no està
indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es
veurà sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la DT o el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, en llocs protegits
d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersión en caliente para
conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
- Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Llargària
- Amplària
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment,
s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els
resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
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B8 - Familia 8
B88 - MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8816342.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'adicions o additius per a realitzar
revestiments continus exteriors o interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials.
- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que és <= 1300 kg/m3
- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.
- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix les mateixes funcions que un
sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers.
- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de fàbrica humits que contenen sals
solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda
absorció de l'aigua per capil·laritat.
- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament tèrmic.
- Pasta vinílica de color amb càrregues minerals i additius per a revestiments continus, per a textures ratllades o a la tirolesa.
MORTERS PER A ARREBOSSATS I MONOCAPES SEGONS UNE-EN 998-1:
Característiques del morter fresc:
- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9
- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.
Característiques del morter endurit:
- Densitat aparent en sec: EN 1015-10
- Resistència a compressió: EN 1015-11
- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12
- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21
- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18
- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18
- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21
- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19
- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles de gel/desgel) i per a la resta de
morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst d'utilització.
Propietats del morter endurit:
- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):
- S I: 0,4 a 2,5 N/mm2
- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2
- CS III: 3,5 a 7,5 N/mm2
- CS IV: >=6N/mm2
- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):
- W 0: No especificat
- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5
- W2: c<=0,20 kg/m2 min0,5
- Conductivitat tèrmica (T):
- T1: <= 0,1 W/m K
- T2: <= 0,2 W/ m K
PASTA VINÍLICA:
Pasta acuosa composada per un copolímer vinílic com a lligant, pigments, càrregues minerals i additius.
Característiques físiques:
- Pigments: 9%
- Textura ratllada: 67%
- Textura tirolesa: 65%
- Lligants i additius en sec: 9%
- Textura ratllada: 15%
- Textura tirolesa: 20%
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1,75 a 1,85 kg/dm3
1,8 kg/dm3
75 a 80%
73%
80 a 95%
80%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no se n'alterin les condicions inicials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTERS PER A ARREBOSSATS I MONOCAPES SEGONS UNE-EN 998-1:
UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.
PASTA VINÍLICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTERS MONOCAPA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE
- Referència a la norma UNE-EN 998-1
- Reacció al foc
- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior)
- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua després de cicles climàtics de
condicionament per morters OC
- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC.
- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T
- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PASTA VINÍLICA:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Color (UNE 48103)
- Capacitat de l'envàs
- Data de caducitat
- Rendiment
- Condicions ambientals mínimes per a la seva aplicació
- Instruccions d'ús i d'aplicació
- Temps d'assecatge al tacte
- Toxicitat i inflamabilitat
- Incompatibilitats i atacs físics o químics
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les exigències
del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
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OPERACIONS DE CONTROL EN PASTA VINÍLICA:
Inspecció de les condicions de subministrament (etiquetatge).
Abans de començar l'obra, o si varia el subministrament, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs d'identificació indicats a les especificacions,
realitzats per un laboratori acreditat.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MORTER MONOCAPA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PASTA VINÍLICA:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
B8 - Familia 8
B89 - MATERIALS PER A PINTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZI001,B89ZPE00,B89Z1000,B89ZB000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als
àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrregaestenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a
l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments resistents als àlcalis i a la
intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que
catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca
per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal barrejar abans de
l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments càrregaestenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha
d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments neumàtics fins a
l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de
la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies
extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de
pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha
d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 1,6 kg/dm3
- Pintura per a exteriors: < 1,5 kg/dm3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de
la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
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Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una
capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una
capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
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- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una
capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de
la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de
la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina,
querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 160 kp/cm2
- Compressió: >= 850 kp/cm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 1,7 kg/dm3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B8 - Familia 8
B8Z - Familia 8Z
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B8ZA100I,B8ZAA000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador format per una solució de
poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen en ser barrejades amb un
activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de metilè amb dissolvents i altres
additius
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, impermeable, de resistència química alta
enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i insecticides per a evitar el to
blavós i el podriment
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la
humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o modificades, que catalitzen en
ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de la lluentor, dissolt en
dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una
capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
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- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé ¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 1,8 kg/dm3
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- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 2,3 kg/l
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 1,73 kg/l
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 1,35 kg/l
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar
una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar
una capa uniforme després de l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 1,3 kg/dm3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de
deixar una capa uniforme després de l’assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
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- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de impregnar bé les superfícies poroses
sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha de preservar
de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B9 - Familia 9
B9Q - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE FUSTA
B9QH - MATERIALS PER A PARQUETS FLOTANTS AMB POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9QH13M0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Posts constituïda per tres o més capes de materials sintètics, adherides a pressió, amb els cantells encadellats en tot el seu
perímetre, amb capa d'acabat de paper decoratiu impregnat en resines amnioplàstiques termoenduribles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La composició de cada post ha de ser:
- Cara exterior de paper decoratiu amb un laminat d'alta pressió (HPL), o un laminat premsat en continu (CPL), o premsat
directament sobre l'ànima (DPL)
- Ànima d'una o varies capes de taulers de fibres (HDF o MDF)
- Base per a estabilitzar les deformacions amb un laminat (HPL o CPL), o una xapa de fusta
El fabricant ha de garantir que el producte compleix els requisits generals segons la taula 1 de la norma EN 13329, i els requisits de
classificació de la taula 2 de la norma EN 13329, d'acord amb la classe que hagi assignat al producte.
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
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Els cantells han d'estar encadellats en tot el perímetre. Si el fabricant indica un sistema de muntatge sense adhesiu, aquest sistema
ha de garantir que no es superaran els valors màxims d'obertura de junts i ressalts entre posts.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin els angles, els cantells i les cares de les agressions mecàniques.
A l'embalatge han de figurar les indicacions següents:
- El número de la norma i el sufix de la classificació del material ( ex : EN 13329 - 22 )
- Identificació del fabricant
- Nom del producte
- Color / disseny i número de lot
- Símbol de la classificació del producte d'acord amb la norma EN 13329, taula 4
- Dimensions nominals d'un post en mm
- Número d'elements de cada paquet
- Superfície coberta per cada paquet en m2
El fabricant ha de subministrar les instruccions d'instal·lació, neteja i manteniment.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, a cobert en un lloc sec i ventilat. Sobre superfícies planes, en piles d'1 m, com a màxim, de
manera que no es deformin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13329:2001 Revestimientos de suelo laminados. Especificaciones, requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
B9 - Familia 9
B9U - Familia 9U
B9U6 - Familia 9U6
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U69007.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sòcol de material sintètic, a base de sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
No ha de tenir defectes superficials visibles.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant.
El gruix ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària: ± 1 mm
- Amplària: ± 1 mm
- Gruix: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes.
S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B9 - Familia 9
B9U - Familia 9U
B9U7 - SÒCOLS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U7U110.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sòcol de fusta de secció rectangular.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, neta i sense defectes.
FUSTA DE ROURE O DE CASTANYER:
Ha de tenir un mínim de dos costats envernissats i no ha de tenir esquerdes, buits, grumolls ni d'altres defectes en el revestiment.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes, la brillantor i la textura uniformes.
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs, insectes ni ha de tenir d'altres defectes.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Llargària: >= 100 cm
Gruix: >= 0,8 cm
Duresa (UNE 56-534): 2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810): 8% - 13%
Toleràncies:
- Llargària: + 5 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
FUSTA DE ROURE:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
Densitat: 0,7 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís: >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos negres de D < 1 mm
FUSTA DE CASTANYER:
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe I
Densitat: 0,55 - 0,75 kg/dm3
Gruix de la pel·lícula de vernís: >= 80 micres
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 2 mm, Nusos negres de D < 1 mm
FUSTA DE PI:
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el color o les vetes i la textura uniformes.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56-809): Classe II
Densitat: 0,5 - 0,6 kg/dm3
Toleràncies:
- Aspecte de la cara vista: S'ha d'admetre la presència d'albeca, Nusos clars de D < 50% amplària peça, Nusos negres de D <
20% amplària peça
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques.
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Designació del tipus de fusta
- Dimensions nominals i quantitat subministrada
- Contingut d'humitat
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegides de la intempèrie. S'han d'apilar sobre superfícies planes, de
manera que no es deformin.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BA - Familia A
BAP - BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAP35196,BAP36176.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més
desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (H)
- Portes interiors: 7% <= H <= 11%
- Portes exteriors: 10% <= H <= 15%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):
- Portes interiors:
- Resistència mitjana: 550 N
- Resistència mínima: 500 N
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
- Resistència mitjana: 1000 N
- Resistència mínima: 900 N
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 1,3 N
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 4,5 kN/m3
- Frondoses: > 5,3 kN/m3
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 3 mm
- Secció del perfil:
- Amplària: ± 2 mm
- Gruix: ± 2 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT:
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a
mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
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Absortivitat

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56802:1989 Puertas de madera. Medidas y tolerancias.
* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas.
____________________________________________________________________________
BA - Familia A
BAV -

Familia AV

BAV7 - PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAV7EK77.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de lamel·les col·locades horitzontalment i enllaçades entre elles.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini lacat
S'han considerat els tipus següents:
- Amb aïllament interior
- Sense aïllament interior
S'han considerat els tipus de persiana enrotllable següents:
- De lamel·les no orientables
- De lamel·les orientables
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La lamel·la inferior ha de ser més rígida que les altres.
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui tancada.
La lamel·la superior ha de tenir algun element que permeti la seva fixació al corró.
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o feridors que
puguin causar danys.
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col·locar a una alçada menor de 2,50m per
sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm.
-Resistència al vent:
+-------------------------------------------------------------------------+
¦
Classe
¦
0 ¦
1 ¦
2 ¦
3 ¦
4 ¦
5 ¦
6 ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Pressió nominal p (N/m2)¦ <50 ¦ 50 ¦ 70 ¦ 100 ¦ 170 ¦ 270 ¦ 400 ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Pressió d'assaig de
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ seguretat 1,5 (N/m2)
¦ <75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 250 ¦ 400 ¦ 600 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega de neu:
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb associació
mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb assaig amb norma EN-12833.
- Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha:
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de l'exterior sense eines.
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura).
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits)
Classes de durabilitat:
+--------------------------------------------------------------+
¦ Número de cicles
¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦
¦ Desplegament / replegament ¦
3000
¦
7000
¦ 10000
¦
¦ Orientació de les lames
¦
6000
¦ 14000
¦ 20000
¦
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+--------------------------------------------------------------+
- Maniobrabilitat en cas de gelada
- Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació de gel ) i en
cas contrari , el producte ha de portar l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la persiana.
- Resistència a l'impacte: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659
- Resistència tèrmica: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659
- Falsa maniobra
- Sota l'acció d'un ús anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que perjudiquin el
seu bon funcionament i que portin a defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659.
Toleràncies:
+----------------------------------+
+----------------------------------+
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦
¦ Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦
¦---------------¦------------------¦
¦---------------¦------------------¦
¦
L<=2
¦
+0 a -3
¦
¦
H<=1,5
¦
+0 a -4
¦
¦---------------¦------------------¦
¦---------------¦------------------¦
¦
2<L<=4
¦
+0 a -4
¦
¦
1,5<H<=2,5 ¦
+0 a -6
¦
¦---------------¦------------------¦
¦---------------¦------------------¦
¦
L>4
¦
+0 a -5
¦
¦
H>2,5
¦
+0 a -10
¦
+----------------------------------+
+----------------------------------+
PERSIANES D'ALUMINI O ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials.
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d'ésser com a mínim classe 2
Resistència a la corrosió:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ Classe 4 ¦
¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦
¦Components d'interior
¦
24 h
¦
48 h
¦
¦
¦
¦Components d'exterior
¦
¦
48 h
¦ 96 h
¦ 240 h
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Alçària de la lamel·la: <= 6 cm
- Gruix de la lamel·la: >= 1,1 cm
- - Secció de les lamel·les: ± 2,5%
- - Rectitud de les lamel·les:
- Per a una llargària =< 1,5 m: ± 1 mm/m
- Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m: ± 1,5 mm/m
- Per a una llargària > 4 m: ± 2 mm/m
- - Torsió de les lamel·les: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
PERSIANES D'ALUMINI LACAT:
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S (UNE 38337).
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, polimeritzades al forn i resistents a la
intempèrie.
Gruix de la paret de la lamel·la: >= 0,5 mm
Tipus d'alumini (UNE 38337): Aleació A1-0,7 Mg Si
Lacat del perfil: >= 60 micres, <= 120 micres
Qualitat mitja total del segellat.
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
AMB AÏLLAMENT:
L'interior de les lamel·les ha d'estar ple amb material aïllant.
Conductivitat tèrmica de l'aïllament: <= 0,041 W/m K
LAMEL·LES ORIENTABLES:
L'unió de les lamel·les ha de permetre un moviment basculant coordinat de les lamel·les que restin dins del forat de la finestra, quan
la persiana està baixada amb les lamel·les una mica separades.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús a l'exterior:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Sobre el mateix producte:
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
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Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) :
- Nom i marca identificativa del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Direcció registrada del fabricant
- Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
- Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Resistència al vent.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives
dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm
- Per a unitats amb superfície inferior a 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui.
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la part precisa per a arribar fins a l'eix de suspensió.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
____________________________________________________________________________
BA - Familia A
BAV - Familia AV
BAVZ - Familia AVZ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAVZIF00,BAVZ1C00,BAVZK000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars necessaris per al funcionament de les persianes.
S'han considerat els conjunts d'elements següents:
- Mecanismes d'elevació amb cinta
- Mecanismes d'elevació amb torn i cable
- Guies per a persianes enrotllables d'acer galvanitzat, d'alumini amb o sense cantoneres interiors de PVC
MECANISMES D'ELEVACIÓ MANUAL AMB CINTA:
Conjunt d'elements, corrons, politja, rodets, cinta i enrotllador automàtic que formen el mecanisme d'accionament de la persiana.
El corró i els rodets han de ser d'acer galvanitzat i la politja ha de ser de PVC.
La cinta ha de ser de material flexible.
El corró ha d'anar proveït de suports en els seus extrems.
L'enrotllador automàtic de la cinta ha de tenir una placa embellidora d'alumini, o n'ha de preveure l'acoblament.
Els rodets han de tenir una placa de base amb perforacions per a la seva fixació.
El corró ha de tenir perforacions que permetin la fixació de la persiana.
Diàmetre del corró: >= 6 cm
Gruix de la paret del corró: >= 0,8 mm
Diàmetre de la politja: >= 20 cm
Llargària dels rodets: >= 2 cm
Resistència a la tracció de la cinta: >= 0,6 kN
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribin a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegits de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* Orden de 19 de octubre de 1974 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-FDP/1974, «Fachadas.
Defensas. Persianas».
____________________________________________________________________________
BA - Familia A
BAZ - Familia AZ
BAZ2 - GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZ2C846.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La secció dels perfils ha de ser adequada per a cobrir el bastiment de base, permetre la col·locació de la fulla, de manera que obri i
tanqui correctament, i la col·locació del tapajunts.
Els perfils han de ser de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,3 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
- Llargària: ± 1,0 mm
- Rectitud de les arestes: 2 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el
terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BA - Familia A
BAZ - Familia AZ
BAZG - Familia AZG
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZG1120,BAZGC3H0,BAZGG290,BAZGC370.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten agafar les fulles de portes,
finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
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- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, topalls, tiradors, tanca amb
mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin allotjar el cap del cargol de
fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm
FRONTISSES D'UN SOL EIX
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935):
-.Categoria de servei (primer dígit)
- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa freqüència d'ús)
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a parar
atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús)
Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
-Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a la efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb la UNE-EN-1935 instal.lades en portes tallafoc i/o de control de fums o portes de
tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de grau de la frontissa,
dimensions, acabat i número de referència del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la instal.lació o en servei.
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PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):
- Categoria d'ús ( primer dígit):
- Grau 1 : Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.
- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A: 50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
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- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A: Mínim tres elements retenidors
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D: Mínim sis elements retenidors
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F: Mínim set elements retenidors
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del producte, la classificació i
el número de la norma europea (UNE-EN 12209).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FRONTISSES D'UN SOL EIX
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els
Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent
informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935:2001
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha d'aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els
Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y
métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES I AMPITS
BB12 - BARANES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB1218B0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
- De perfils buits d'acer
- De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels
cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga
més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la
separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
- LLargària del perfil: ± 1 mm
- Secció del perfil: ± 2,5%
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de
l'acer.
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Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte
amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge
CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la
marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF
podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents
a la classificació de la barana (UNE 85238).
- Assaigs estàtics
- Assaigs dinàmics
- Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
- Massa de recobriment (mètode magnètic)
- Assaig d'adherència del
- Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les
especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En
cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que
hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.
____________________________________________________________________________
BC - Familia C
BC1 - Familia C1
BC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1F1721.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un
intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme en les
seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:
- UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna
- UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 per als vidres laminars
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la perifèria de
la unitat (vidres flotats): Ha de complir l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.
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Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit
resultant de les dimensions nominals incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la
tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits
d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
- Penetració de vapor d'humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
- Adherència vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
- Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques
(impressions i alteracions d'adherència entre els components del vidre de seguretat, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y
reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en
materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades
físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos
periódicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. * Productes o materials que no necessiten
sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les
seves modificacions),
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense
necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc, prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió,
riscos de seguretat en ús i usos relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B, C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea EN 1279-5
- Descripció del producte: nom genèric, material, i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
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-

Valors presentats com designació normalitzada
Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l'obra, es demanaran al contractista
els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs
següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Factor de transmissió lluminosa
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.
- En el cas de llunes trempades:
- Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre
el material rebut, a càrrec del contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es pot
prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie
completa d'assaigs a càrrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. En cas d'incompliment,
s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els
resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
BC - Familia C
BCZ - MATERIALS ESPECIALS PER A ENVIDRAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BCZ11000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Màstic tradicional per a unions de vidre amb elements portants de fusta o ferro, obtingut per mescla de carbonat càlcic, oli de llinosa i
eventualment altres components.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser consistent, flexible, adherent, estable al pas del temps, fàcilment adaptable a qualsevol superfície i resistent a variacions
brusques de temperatura, així com a l'acció directa del sol i de l'aigua de pluja.No ha de tenir grumolls ni olors desagradables. Un
cop aplicat no s'ha d'esquerdar ni patir retraccions.
Contingut d'oli de llinosa cru: 7% - 15%
Contingut de carbonat càlcic sobre suport de fusta: 85% - 93%
Contingut de carbonat càlcic sobre suport de ferro: 55% - 63%
Contingut d'òxid de ferro sobre suport de ferro: 26% - 28%
Contingut de blanc de zinc sobre suport de ferro: 4,5% - 5,5%
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Pèrdua de consistència i color (amb bola de màstic de D 10 cm, sota l'aigua 5 min): No ha de disminuir la consistència ni enblanquir
l'aigua
Pèrdua d'estabilitat i deformació (amb cordó de màstic de D 8 mm i 10 cm de llargària, exposat a l'acció d'aigua pulvoritzada 2 h, des
d'una alçària de 2 m i cabal de 2 l/min): No s'ha d'alterar
Pèrdua d'adherència (en banda d'1 x 2 cm, aplicada sobre vidre a temperatura constant de 50°C, 70 - 80% d'humitat durant 12 h):
No s'ha de deformar ni fissurar
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En recipient tancat hermèticament.
Emmagatzematge: Durant un període de temps inferior a 6 mesos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BE - Familia E
BE4 - XEMENEIES, CONDUCTES CIRCULARS I OVALS
BE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BE42R410,BE42R4EC.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conductes circulars metàl·lics per a ventilació i evacuació de fums i gasos, en mòduls de 3 a 5 m de llargària.
S'han considerat els materials següents:
- Planxa d'acer galvanitzat
- Alumini flexible
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com
a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.
No poden tenir peces interiors soltes.
Les superfícies internes han de ser llises.
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior.
Característiques tècniques:
+--------------------------------------------------+
¦
¦
Alumini
¦
Acer
¦
¦
¦
rígid
¦ inoxidable
¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦Gruix (mm)
¦
0,7
¦
1
¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦ Pes xapa
¦
1,72
¦
8,1
¦
¦ (kg/m2)
¦
¦
¦
¦-------------¦-------------------¦----------------¦
¦Diàmetre (mm)¦ 125 160 250 ¦ 400 ¦200 250 ¦ 400
¦
¦-------------¦-------------¦-----¦--------¦-------¦
¦Pres. Treball¦
¦
¦
¦
¦
¦ (mm.c.d.a.) ¦
<=150
¦=100 ¦<=100
¦<=150 ¦
¦(UNE 100-102)¦
¦
¦
¦
¦
+--------------------------------------------------+
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Característiques tècniques:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Alumini
¦
Planxa acer
¦
¦
¦
Flexible
¦
galvanitzat
¦
¦-------------¦-----------------¦------------------------------------¦
¦Gruix (mm)
¦
no definit
¦
0,5
¦ 0,7 ¦
¦-------------¦-----------------¦-----------------------------¦------¦
¦Diàm. (mm)
¦ 125 ¦ 160 ¦ 250 ¦ 100 ¦ 125 ¦ 160 ¦ 200 ¦ 250 ¦ 400 ¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pres. treball¦<=305¦<=305¦<=203¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦------¦
¦Pes tub kg/m ¦0,32 ¦0,35 ¦0,58 ¦ 1,4 ¦ 1,7 ¦ 2,1 ¦ 2,7 ¦ 4,3 ¦ 6,9 ¦
+--------------------------------------------------------------------+
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica enrotllada helicoïdalment, de paret prima corrugada amb plegament articulat per les
seves vores, les quals han de ser comprimibles.
Estiratge per metre d'origen comprimit: <= 5 m
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, D'ACER INOXIDABLE I D'ACER GALVANITZAT:
Han d'estar formats per una banda metàl·lica corbada longitudinalment o helicoïdalment sobre el seu diàmetre, formant un tub
estanc per mitjà d'un encaix de doblec de les seves vores.
Toleràncies per a conductes d'alumini rígid o acer inox:
+-------------------------------+
¦Diàmetre nominal ¦ Tolerància ¦
¦
( mm )
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦
¦
100
¦
+ 0,5
¦
¦
125
¦
+ 0,5
¦
¦
160
¦
+ 0,6
¦
¦
200
¦
+ 0,7
¦
¦
250
¦
+ 0,8
¦
¦
400
¦
+ 1
¦
+-------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'engròs, per mòduls de 3 a 5 m, estirat i en caixes de cartró comprimit.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los
Edificios.
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para
las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por
el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea
la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
*UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
*UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
____________________________________________________________________________
BE - Familia E
BEG - APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEGJ1836,BEGL1320.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Equips de climatització partits d'expansió directa.
S'han considerat els tipus d'equips següents:
- Condicionadors compactes d'expansió directa
- Bombes de calor compactes d'expansió directa
La unitat exterior ha d'incorporar els elements següents:
- Compressor per al fluid refrigerant
- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini
- Electroventilador
- Vàlvula d'inversió del cicle
- Enllaços per als tubs d'interconnexió amb la unitat interior
- Plafó per a connexions elèctriques
- Suports antivibratoris i envoltant d'acer galvanitzat amb esmalt cuit al forn
La unitat interior ha d'incorporar els elements següents:
- Bescanviador de calor constituït per tubs de coure o d'alumini amb aletes d'alumini
- Electroventilador muntat sobre suports antivibratoris
- Filtre d'aire
- Safata per a recollir condensacions
- Enllaços per als tubs d'interconnexió
- Plafó per a connexions elèctriques i de control.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els tubs d'interconnexió han d'anar aïllats amb escuma de plàstic de porus tancats.
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos
a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Els aparells han d'estar dissenyats i construïts de manera que funcionin amb seguretat i no representin cap perill per a les persones
o el seu entorn, fins i tot en el cas d'ús negligent que es pugui donar durant el funcionament normal.
Les propietats mecàniques i físiques, així com la composició química dels materials han d'estar garantides pels fabricants dels
materials respectius.
Tots els components del circuit frigorífic han d'estar dissenyats i fabricats de manera que siguin estancs i suportin la pressió de
funcionament normal, parada i transport, tenint en compte les tensions tèrmiques, mecàniques i físiques que es puguin produir.
Les peces mòbils de la màquina estaran proveïdes de protectors, d'acord amb les normes UNE_EN 292-1, UNE_EN 292-2 i
UNE_EN 294.
Els compressors, motors i ventiladors han d'estar dissenyats i construïts de manera que l'emissivitat de soroll es mantingui en el
nivell més baix possible.
De la mateixa manera, les vibracions produïdes per aquests elements han de ser el més petites possibles.
Han d'estar construïts de manera que el seu aïllament elèctric no es vegi afectat per l'aigua que pugui condensar-se sobre
superfícies fredes, o pels fluids que puguin perdre els contenidors, tubs, acoblaments, i parts anàlogues de l'aparell.
Els aparells preparats per a l'ús exterior han d'estar dissenyats de manera que la neu no pugui entrar en l'aparell fins el punt que
pugui resultar perillós per a les parts actives.
A la temperatura de règim, el corrent de fuita de l'aparell no ha de sobrepassar els 2 mA per kW de potència assignada, amb un
valor màxim de 10 mA per als aparells accessibles al públic en general, o be de 30 mA per als aparells no accessibles al públic en
general.
No es considerarà suficient la protecció proporcionada per aïllaments com vernissos, esmalts, paper, cotó, capa d'òxid sobre parts
metàl·liques, perlites aïllants o material de reblert.
No es pot fer servir amiant en la fabricació de l'aparell.
Els elements calefactors nus s'han de fixar de manera que en cas de ruptura o pandeig del conductor elèctric de calefacció, aquest
no pugui entrar en contacte amb parts metàl·liques accessibles.
Els elements de calefacció nus s'han de fer servir només amb envoltants metàl·liques.
Els aparells han d'estar dissenyats de manera que s'eviti el risc d'incendi i deterioraments mecànics que perjudiquin la seguretat o la
protecció contra xocs elèctrics com a resultat d'un funcionament anormal, o d'una operació negligent. Una fallida en el cabal del fluid
de transmissió de calor o en el funcionament de tots els òrgans de control no ha de comportar cap risc d'accident.
Els circuits electrònics han d'estar dissenyats i instal·lats de manera que qualsevol situació perillosa no converteixi l'aparell en un
equip insegur respecte al xoc elèctric, al perill d'incendi, a riscos mecànics o a un funcionament perillós.
Les parts desmuntables han d'estar dissenyades o marcades de manera que resulti difícil col·locar-les en una posició incorrecta
durant el muntatge.
L'aparell ha d'estar construït i tancat de manera que hi hagi una protecció suficient contra els contactes accidentals amb les parts
actives.
Les diferents posicions dels interruptors o commutadors dels aparells estacionaris, i les diferents posicions dels dispositius
reguladors de tots els aparells han de ser indicades mitjançant números, lletres o altres mitjans visuals.
Les posicions de marxa i parada de l'interruptor han d'estar clarament identificades sobre el mateix interruptor, o sobre la placa de
muntatge.
Els termòstats, o dispositius destinats a la regulació de temperatura per part de l'usuari han de portar una indicació que proporcioni
el sentit d'augment o disminució de la magnitud regulada.
L'aparell ha d'estar construït de manera que no hi hagi risc de modificació accidental de la regulació dels termòstats o d'altres
dispositius de comandament.
L'interruptor de posada en marxa ha d'estar muntat sobre l'aparell, en cap cas es permet la col·locació d'interruptors en cables
flexibles.
Els aparells fixes han d'estar proveïts d'algun sistema que asseguri el tall omnipolar de l'alimentació.
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Els dispositius d'entrada i de subjecció dels cables, estaran degudament arrodonits i aïllats. En cap cas els cables han de transmetre
esforços a la regleta de connexió.
El born previst exclusivament per al conductor neutre es designarà amb la lletra N.
El born previst exclusivament per al conductor de terra es designarà amb el símbol característic generalment acceptat per al
conductor de terra.
Aquests símbols no es situaran mai sobre cargols, valones mòbils o altres parts que puguin ser retirades quan es connecten els
conductors.
Els aparells destinats a estar permanentment connectats a la xarxa elèctrica han d'incorporar una indicació que ha de donar a
entendre clarament que abans de qualsevol manipulació sobre l'aparell, aquest s'ha de desconnectar de l'alimentació.
Els aparells destinats a ser connectats a l'alimentació mitjançant una clavilla, han d'estar construïts de manera que no hi hagi risc de
xoc elèctric per descàrrega de condensadors al tocar les espigues de la clavilla.
Les dades tècniques han de ser les que subministri el fabricant.
Grau de protecció de l'envoltant:
- Aparells d'us exclusiu en interiors (no en bugaderies): >=IPX0
- Aparells d'us en bugaderies: >=IPX1
- Aparells d'us exterior: >=IPX4
Freqüència: 50 Hz
Conductivitat tèrmica de l'aïllament dels tubs d'interconnexió: <= 0,035 W/m°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes, en posició adient per tal que l'oli no surti del compressor durant el transport.
L'embalatge ha de permetre la identificació del producte.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, la unitat exterior ha de quedar en
posició tal que l'oli no surti del compressor.
El fabricant o distribuïdor de l'aparell ha d'aportar la següent documentació:
- Potència frigorífica útil total per a diferents condicions de funcionament, fins i tot amb les potències nominals absorbides en cada
cas
- Coeficient d'eficiència energètica per a diferents condicions de funcionament
- Límits extrems de funcionament admesos
- Tipus i característiques de la regulació de capacitat
- Classe i quantitat de refrigerant
- Pressions màximes de treball en les línies d'alta i baixa pressió de refrigerant
- Exigències de l'alimentació elèctrica i situació de la caixa de connexió
- Cabal del fluid secundari a l'evaporador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit secundari
- Cabal del fluid de refredament del condensador, pèrdua de càrrega i altres característiques del circuit
- Exigències i recomanacions d'instal·lació, espais de manteniment, situació i dimensions d'escomeses, etc.
- Instruccions de funcionament i manteniment
- Dimensions màximes de l'equip
- Nivell màxim de potència acústica ponderat a Lwa en decibels, determinat segons UNE 74105
- Pesos en transport i en funcionament
- Característiques de motors i ventiladors
- Cabal d'aire per a diferents valors de la pressió estàtica exterior
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 378-1:2001 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos
básicos, definiciones, clasificación y criterios de elección.
* UNE-EN 60335-1:2002 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 1: Requisitos generales.
* UNE-EN 60335-2-40:2005 Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-40: Requisitos particulares para bombas de
calor eléctricas, acondicionadores de aire y deshumidificadores.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació del model
- Potència frigorífica total útil
- Potència nominal absorbida en les condicions normals
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- Característiques de l'energia d'alimentació
- Tipus de refrigerant, segons ISO 817 i càrrega inicial a fàbrica
- Grau de protecció respecte a l'entrada d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de transport fins a l'obra i control de càrrega i descàrrega.
- Comprovació que les unitats, estiguin identificades, tinguin placa de característiques i compleixin els requisits especificats en
projecte. S'han de comprovar les diferents seccions del climatitzador:
- Secció d'impulsió i retorn:
- Ventilador
- Motor (marca, model, nº de sèrie, data de fabricació, potència (CV), tensió (V), protecció mecànica, velocitat (rpm),
regulador de velocitat (marca i model).
- Instal·lació elèctrica arrencador (model i marca), tèrmic (model i marca), regulació, secció cables, tipus d'aïllament,
fusibles, protecció de diferencials.
- Secció de filtres: Tipus, marca i model segons taula 1.4.2.5 del RITE.
- Secció humidificació: Humidificador (tipus, marca, model, nº de sèrie, (Nota: No s'admet humectació de l'aire mitjançant
injecció directa de vapor procedent de calderes, excepte quant el vapor disposi de qualitat sanitària).
- Secció bateries:
- Fred (Potència)
- Calor (Potència)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat en els materials rebuts.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels equips de climatització, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del
projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a la DF, que haurà de decidir la
substitució total o parcial del material rebut.
____________________________________________________________________________
BE - Familia E
BEK - REIXETES I DIFUSORS
BEK9 - DIFUSORS CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEK971RC.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, de 150 a 300 mm de diàmetre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos
a maltractaments abans o durant la instal·lació.
Els difusors han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a
les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament.
No han de contaminar l'aire que circula a través seu.
No pot tenir peces soltes al seu interior.
Ha d'estar format per diferents troncs de con concèntrics, de conicitats divergents, acoblats a un coll cilíndric curt i a un cèrcol que
fracciona el doll d'aire que entra pel coll.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
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Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
____________________________________________________________________________
BE - Familia E
BEW - ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
BEW4 - ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BEW44000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.).
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al conducte i no han de fer disminuir
les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Dimensions en cm
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF534300,BF538300.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de
tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del
procés de fabricació, amb una amplària màxima de 0,8 mm.
Característiques dimensionals:
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ Diàmetre │ Diàmetre exterior │ Gruix de la paret (mm) │
│
tub
│
teòric (mm)
│
(DIN 2440)
│
│ (rosca
│─────────────────────│─────────────────────────│
│UNE 19-009)│ Valor │ Tolerància │ Valor │ Tolerància
│
│───────────│───────│─────────────│─────────│───────────────│
│
1/8"
│ 10,2 │
± 0,4
│
2
│
-0,25
│
│
1/4"
│ 13,5 │ +0,5/-0,3
│
2,3
│
-0,30
│
│
2,3
│
│
│
3/8"
│ 17,5 │ +0,3/-0,5
-0,30
│ 21,3 │ +0,5/-0,3
│
2,6
│
│
│
1/2"
-0,30
│
3/4"
│ 26,9 │
± 0,4
│
2,6
│
-0,30
│
│
1"
│ 33,7 │ +0,5/-0,4
│
3,2
│
-0,40
│
│
3,2
│
│
│
1"1/4
│ 42,4 │ +0,5/-0,4
-0,40
│
1"1/2
│ 48,3 │ +0,5/-0,4
│
3,2
│
-0,40
│
│
2"
│ 60,3 │ +0,5/-0,6
│
3,6
│
-0,50
│
│
2"1/2
│ 76,1 │ +0,5/-0,8
│
3,6
│
-0,50
│
│
4
│
│
│
3"
│ 88,9 │ +0,6/-0,9
-0,50
│
4"
│114,3 │ +0,7/-1,2
│
4,5
│
-0,60
│
│
5"
│139,7 │ +1,1/-1,2
│
5
│
-0,60
│
│
6"
│165,1 │ +1,4/-1,2
│
5
│
-0,60
│
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

Llargària 4 - 8 m
Qualitat de l'acer (DIN 1629)
ST-35
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629)
35 - 45 kp/mm2
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629):
- Carboni
<= 0,18%
- Fòsfor
<= 0,05%
- Sofre
<= 0,05%
Pressió de treball (UNE 19-002)
<= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002) >= 32 bar
Toleràncies:
- Llargària:
- Per a tubs de llargària <= 6 m
+ 10 mm
- 0 mm
- Per a tubs de llargària > 6 m
+ 15 mm
- 0 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral.lelament sobre superfícies planes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 "Tubos de acero; tubos roscados semipesados."
____________________________________________________________________________
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE
BF53 - TUBS DE COURE RECUIT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF534300,BF538300.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de coure recuit per a instal·lacions portadores de fluids.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular
a l'eix i sense rebaves.
Composició química: Cu + Ag: mín. 99,90%; 0,015% =< P =< 0,040%
Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173): R220 (recuit). Resistència mínima a la tracció 220 MPa
El tipus de coure es designa indistintament, com Cu-DHP o CW024A
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, cada 600 mm
com a màxim, amb la següent informació com a mínim:
- Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)
- Referència a la norma EN 1057
- Marca identificativa del fabricant
- La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
- Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):
- Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
- Identificació de l'estat metal·lúrgic
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge similar a l'anterior, almenys en
ambdós extrems.
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de la seva longitud.
Llargària:
- Diàmetre =< 28 mm: Rotlles de 25 m o 50 m
- Diàmetre > 28 mm i =< 54 mm: Barres de 3 m o 5 m
Toleràncies:
- Diàmetre exterior nominal:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior nominal ¦
Toleràncies en el diàmetre exterior
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦------------------------------------------¦
¦
¦
aplicable al
¦
aplicable a
¦
¦
>
¦
=<
¦
diàmetre mig
¦ qualsevol diàmetre ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
6
¦
18
¦
± 0,04
¦
± 0,09
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
18
¦
28
¦
± 0,05
¦
± 0,10
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
28
¦
54
¦
± 0,06
¦
± 0,11
¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Gruix de paret:
+---------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància en el gruix de la paret ¦
¦
nominal
¦-------------------------------------¦
¦
¦
g < 1 mm
¦
g => 1 mm
¦
¦
(mm)
¦
(%)
¦
(%)
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 18 mm
¦
± 10
¦
± 13
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
=> 18 mm
¦
± 10
¦
± 15
¦
+---------------------------------------------------------+
Les dimensions i les toleràncies s'han de comprovar després d'un recalibratge previ.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Els tubs de diàmetre nominal <= 28 mm s'han de subministrar en rotlles i els de diàmetre nominal > 28 mm en
forma de tubs rectes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre superfícies planes i els tubs rectes s'han
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefacción.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el
marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà,
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, evacuació o
emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà de Nivell o Classe: A1*. *** Materials de classe A, d'acord amb la Decisió
de la Comissió 96/603/CE, que no necessiten assaigs de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per a subministrament de sistemes
de calefacción o refrigeració d'edificis, des del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red
fins a l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, distribució o
emmagatzematge de gas o combustible destinat al subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a
reserves d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada dels sistemes de calefacció o refrigeració
d'edificis de Nivell o Classe: A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no prevista per al consum humà.
En instal·lacions en àrees subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, emprades per al transport, evacuació o emmagatzematge
d'aigua no prevista per al consum humà.
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o en el seu defecte sobre l'etiqueta o
en la documentació comercial que l'acompanya i anirà acompanyat de la següent informació:
- Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
- Referència a la norma europea EN 1057
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst
- Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1 de la norma EN 1057, que han
de ser com mínim les següents:
- Reacció al foc
- Resistència a l'aixafament
- Pressió interior
- Toleràncies dimensionals
- Resistència a les altes temperatures
- Soldabilitat
- Estanquitat: gasos i líquids
- Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a
tubs i accessoris).
- Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
- Control del material de soldadura.
- Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
____________________________________________________________________________
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW524B0,BFW528B0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions
d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no
han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
BFW5 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE COURE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW524B0,BFW528B0.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal.lacions d'edificació i d'urbanització per a la
total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no
han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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____________________________________________________________________________

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY5A400,BFY5A800.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies
del conjunt de la instal·lació en cap de les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
BFY5 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE COURE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY5A400,BFY5A800.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies
del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
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- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG134801.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes per a quadres de comandament i protecció.
S'han de considerar els materials següents:
- Antixoc
- Autoextingible
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes extraibles, per a fer accessibles els
elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant cargols.
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un orifici de precintat i un anagrama
d'homologació UNESA.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Amplària del perfil: 35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880): 45 mm
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
CAIXES AUTOEXTINGIBLES:
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de fixació de la tapa. Ha de tancar per pressió.
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324): >= IP-425
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324): >= IP-405
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG151D11.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦
TIPUS
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦MATERIAL
¦ NORMAL ¦ ESTANCA ¦ ANTIHUMITAT ¦ANTIDEFLAGRANT¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic
¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦
¦
¦Plastificada ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦
¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG161611.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+------------------------------------------------------------------+
¦
Tipus
¦
¦------------------------------------------------------------------¦
¦Material
¦ Normal ¦ Estanca ¦ Antihumitat ¦Antideflagrant¦
¦---------------¦----------¦----------¦-------------¦--------------¦
¦Plàstic
¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦ >= IP-545 ¦
¦
¦Plastificada ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦
¦
¦Planxa d'acer ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦ >= IP-547 ¦ >= IP-557 ¦
+------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T): 300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320): IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material anticorrosiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 - CAIXES I ARMARIS
BG1B - ARMARIS DE POLIÈSTER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG1B0660.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armari de polièster.
S'han considerat els armaris següents:
- Amb porta i finestreta
- Amb tapa fixa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una tapa o una porta.
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.
El cos ha de ser monobloc i de polièster reforçat amb fibra de vidre.
Ha de portar orificis per a la seva fixació i a la part inferior una zona per al pas de tubs.
Classe del material aïllant (UNE 21-305): A
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei interior: >= IP-439
Grau de protecció (UNE 20-324) per a servei exterior: >= IP-559
AMB PORTA I FINESTRETA:
La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La porta ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
Les frontisses de la porta han de ser interiors i l'obertura ha de ser superior a 90°.
La finestreta ha de ser de metacrilat transparent.
AMB TAPA:
La tapa ha de ser del mateix material que el cos.
La tapa ha de tenir un junt d'estanquitat que ha de garantir el grau de protecció.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG2 - TUBS I CANALS
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG222710,BG222810,BG222910,BG225710.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari
i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para instalaciones eléctricas y roscas
para tubos y accesorios.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG322120,BG322130,BG322140,BG322150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió assignada, per a instal.lacions
fixes.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC):
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius:
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
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Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE 21-022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el mateix diàmetre.
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
+------------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5 - 6¦10 - 16¦25 - 35¦50 - 70¦95 - 120¦150¦185¦240¦ ¦
¦------------¦---¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦---¦---¦---¦--¦
¦Gruix (mm) ¦0,7¦ 0,8 ¦ 1,0 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦ 1,6
¦1,8¦2,0¦2,2¦ ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603): >= valor especificat – (0,1 mm + 10% del valor especificat)
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada al voltant del conductor.
Temperatura de servei (T): -20ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa)
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
L’aïllament ha d’estar constituït per una mescla de material termoplàstic amb baixa emissió de fums, gasos tòxics i corrosius, del
tipus TIZ1, segons les especificacions de la norma UNE 211002.
Temperatura de servei (T): -40ºC =< T =< +70ºC (instal.lació fixa).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
- Secció nominal
- Llargària de la peça
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la identificación de los conductores aislados de los cables eléctricos.
UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cables.
CABLES AMB AÏLLAMENT DE PVC:
UNE 21031-3:1996 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales Uo/U inferiores o iguales a 450/750V. Parte 3:
Cables sin cubierta para instalaciones fijas.
CABLES DE DESIGNACIÓ ES07Z1-K (AS):
UNE 211002:2004 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de baja emisión de
humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG41149H,BG415A99,BG415A9B,BG415A9C,BG415A9D,BG41T49H,BG414D99,BG414D9B,BG414D9D.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb
3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
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- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal siguin segures i sense perill per a l'usuari
i el seu entorn.
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
ICP:
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades les dades següents:
- La denominació ICP-M
- La intensitat nominal, en ampers (A)
- La tensió nominal, en volts (V)
- El símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El poder de tall nominal, en ampers
- El nom del fabricant o la marca de fabrica
- La referència del tipus del fabricant
- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell
- Número d’ordre de fabricació
La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el símbol A i situat a l’interior d’un rectangle.
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A).
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres.
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal.
Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de l’interruptor.
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que tinguin
la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de
l’interruptor.
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l’esquema de
connexions, els borns s’han de designar amb els símbols corresponents.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes
de l’interruptor.
PIA:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un perfil normalitzat.
Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2
Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern
- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània
- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz)
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats
- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident
- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC
- Classes de limitació d’energia, si s’aplica
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha de
ser visible quan l’interruptor està instal·lat.
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor.
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la connexió dels cables d’alimentació.
No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor.
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts no fixes
de l’interruptor.
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o
vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents:
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Intensitat assignada en ampers (A)
- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal·lat:
- Nom del fabricant o marca de fàbrica
- Designació del tipus o del número de sèrie
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- Referència a aquesta norma
- Categoria d’ús
- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V)
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA)
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA)
- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B
- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat
- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han d’especificar-se
en els catàlegs o manuals del fabricant.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor automàtic.
Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2.
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació per
pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre el perfil.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG42129D,BG42129H.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S’han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
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- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte a terra
i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols
normalitzats corresponents
Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han
d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts movibles de
l’interruptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjanits diferents als específicament destinats a la
regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim les
indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a l’interruptor, i
aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de l’interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a
mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic
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- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver l’esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les especificacions de
la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema de
fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de connexió
per a la unió amb l’interruptor.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección contra
sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 - MECANISMES
BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG621G93,BG621J93,BG621193.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Interruptors i conmutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o de commutació de creuament,
dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
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Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de suposar perill per a les persones
i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Tensió nominal: 230 V
Aïllament (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-353): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 - MECANISMES
BG63 - ENDOLLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG631153,BG631EA3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Tensió nominal: <= 400 V
Aïllament (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315): Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315): Ha de complir
Temperatura: <= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans que la
conexió als contactes que tenen tensió.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BG6 - MECANISMES
BG64 - POLSADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG641177.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment.
S'han considerat els llocs de col·locació següents:
- A la intempèrie
- A l'interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a la caixa, i accessoris
embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i caixa (col·locació superficial).
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.
El comandament d'accionament ha de ser manual.
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl·liques funcionals han d'èsser de material anticorrosiu.
Les parts metàl·liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.
Ha de complir les condicions requerides per la DF
Tensió nominal (UNE-EN 60669): 230 V
Freqüència: 50 Hz
Resistència a l'envelliment (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència a l'aïllament i rigidesa dielèctrica (UNE-EN 60669): Ha de complir
Resistència als esforços mecànics, elèctrics i tèrmics (UNE-EN 60669): Ha de complir
Capacitat dels borns (UNE-EN 60669):
+-----------------------------------------------------+
¦I nominal (A) ¦
6
¦
10
¦
10
¦
¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦
¦Secció (mm2)
¦ 0,75 - 1,5 ¦
1 - 2,5 ¦ 1,5 - 4 ¦
+-----------------------------------------------------+
Nombre de maniobres (UNE-EN 60669): >= 40000
A LA INTEMPÈRIE:
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant visos.
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324): >= IP-245
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.
A L'INTERIOR:
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de subjectar a la caixa mitjançant
visos.
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE-EN 60669):
- Intensitat assignada (A)
- Tensió assignada (V)
- Naturalesa del corrent
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- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació
- Referència
- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y
combinados fusibles.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGA - AVISADORS ACÚSTICS
BGA1 - AVISADORS ACÚSTICS ADOSSABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGA12520.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Avisador acústic de 230 V o bitensió 230/132 V, de so timbre, brunzit o musical, amb regulació o sense i del tipus 1, 2 o 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura i color exterior uniforme i sense defectes.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Les característiques físiques i mecàniques de l'avisador han de complir la UNE 20-314.
Material aïllant (UNE 20-314): Classe II-A
Freqüència: 50 - 60 Hz
Grau de protecció (UNE 20-324): IP-40X
Ha de complir les condicions requerides per la DF
AVISADOR ACÚSTIC ADOSSABLE:
Ha d'estar format per una envoltant aïllant, borns de connexió dels conductors i dispositiu productor de so.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de conductors.
Cal que tingui orificis per a la seva fixació.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
*UNE 20314:1983 Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques eléctricos. Reglas de seguridad.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW1B000.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Parts proporcionals d'accessoris de caixes.
S'han considerat els tipus de caixes següents:
- De protecció
- De doble aïllament
- Per a quadres
- De derivació
- Generals de protecció i mesura
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han de
disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGW41000,BGW42000,BGW48000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors
manuals i protectors de sobretensions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
BGWA PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGWA1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a avisadors acústics i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva
qualitat i bon funcionament.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un avisador acústic.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ12 - PLATS DE DUTXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ12M6EC.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Plat de dutxa per a encastar o per a montar superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport
- De resina
- De ceràmica
- D'acer
- De material acrílic
- Acrílic
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és observable
per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques,
escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
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Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma UNEEN 251.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
- Resistència a les càrregues estàtiques:
- Plats de dutxa: 4000 N
Toleràncies:
- Dimensions: - 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
* UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ13 - LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ13B71P.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és observable
per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques,
escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per a la col·locació del conjunt d'aixetes.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Característiques fisico-químiques:
- Resistència als acids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència a diferents agents quimics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència als xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquerdaments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 4.000 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001.
Toleràncies:
- Amplària (lavabo): - 5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ14 - INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ14BB12.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Característiques fisico-químiques:
- Resistència als acids: Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
- Resistència a diferents agents quimics: Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
- Resistència als xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquerdaments, escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques: 4.000 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de
tres mòduls, separats amb taulons de fusta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1ZQ000,BJ1ZS000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant
de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol
regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
- Accessoris per a inodors suspesos
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni
clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport: 130 mm
Alçària mínima del suport: 75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell
sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de goma perquè l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanització: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les
especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o
d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre: 110 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 450 kg/cm2
Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm
REIXETA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha
d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic: 0,92 gr/cm3
Humitat: < 0,1%
Punt d'inflamació: > 225°C
Punt de degoteig: + 60°C
Temperatura de servei: -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres
mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
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- Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o
junta elástica, utilizados para evacuación de aguas pluviales y residuales. Métodos de ensayo
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ21 - AIXETES I ACCESSORIS PER A BANYERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ2111RC.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó per a banyeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria transfusora
- Broc exterior
- Broc integral amb sobreeixidor incorporat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes o bateries:
- Mescladora
- Mescladora termostàtica
- Monocomandament
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES:
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
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Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de
recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal i de barreja d'aigua
suau i precís.
En l'aixeta o bateria mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i
el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta o bateria monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a
obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta o bateria termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 45°C.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):
- Sortida bany: 0,33 l/s
- Sortida dutxa: 0,20 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de
produir fuites
Estanquitat del transfusor a 4 bar (UNE 19-703):
- Posició bany: No s'han de produir fuites
- Posició dutxa: Fuites <= 0,15 l/min
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
AIXETA O BATERIA:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ2351RC.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Automescladora
- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de
recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja
d'aigua en l'aixeta mescladora o automescladora), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta automescladora, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua
calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua
calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de
produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ24 - AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ24A121.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces interiors han de ser de materials
resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de
recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de
produir fuites
FLUXOR:
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.
Temps de sortida d'aigua: 6 - 7 s
Cabal mínim d'aigua: 1,5 - 2 l/s
AIXETA:
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació del cabal.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ28 - AIXETES I ACCESSORIS PER A AIGÜERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ28513G.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes o bateries de llautó per a aigüeres, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els tipus següents:
- Mescladora
- Monocomandament
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua
calenta.
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El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja
d'aigua en l'aixeta mescladora o monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de
l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir
aigua calenta o aigua freda.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de
recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de
produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ2Z - AIXETES I ACCESSORIS COMPLEMENTARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ2Z4127,BJ2ZA131,BJ2ZN43K,BJ2Z1131.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta de llautó cromat
- Enllaç mural per a maniguets de llautó cromat
- Maniguet flexible de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica o de coure niquelat
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S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Senzilla
- De pas
- De regulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix
que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El volant ha de permetre un accionament de la apertura, tancament i regulació de cabal suau i precís.
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19-703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de
produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703): >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de
recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551): No s'han de produir escames ni despreniments
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal·lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REG I APARELLS SANITARIS
BJA - APARELLS DE PRODUCCIO I ACUMULACIO D'AIGUA CALENTA
BJA2 - ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJA263A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb cubeta d'acer esmaltat
- Amb cubeta d'acer galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aillant que a la vegada ha d'estar recoberta
per l'envoltant exterior de l'acumulador.

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES Nº4
MAIG 2019

73

Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al foc i l'envoltant, també d'acer al carboni,
ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control visual de funcionament i,
opcionalment, un termòmetre.
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el símbol "Terra".
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base d'alimentació de
connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat permanentment.
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al seu costat gravat de
manera indeleble i sobre una superfície fixa.
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi
és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l'aparell.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l'aparell i l'operació s'ha de poder fer
amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l'aigua seràn de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat l'acumulador en el seu lloc de treball.
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de sortida.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
Han ser capaç de resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió nominal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
Temperatura de treball: <= 98°C
Temperatura de seguretat: 130°C
Pressió de treball: <= 6 bar
Aïllament elèctric (REBT): Classe I
Connexió de l'aigua: 1/2" ó 3/4"
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de las legislaciones de
los estados miembros sobre Equipos a Presion.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomesticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para los termos
eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992).
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1: requisitos generales.
(Versión oficial EN 60730-1:1991 + Corrigendum 1993 + A1:1991 + A11:1991).
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 2: Requisitos particulares
para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera indeleble:
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 20305, la indicació "Termo".
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d'aigua calenta sanitària, són les següents:
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-

Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions dels equips.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) potència calorífica, potència elèctrica
(escalfadors elèctrics) i capacitat.
- Verificar l'adequació d'aquestes característiques amb el projecte.
- Control d'identificació dels materials i equips i lloc d'emplaçament
- Verificar l'equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es
procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
BK - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS
BKK - REIXETES DE VENTILACIÓ
BKK1 - REIXETES DE VENTILACIÓ METÀL.LIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BKK15220.
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Reixetes de ventilació metàl.liques.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals d'haver estat sotmesos
a maltractaments abans o durant la instal.lació.
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulació, així com a
les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del règim normal de funcionament
No han de contaminar l'aire que circula a través seu
Ha d'estar formada per una xapa metàl·lica amb les aletes estampades.
No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si.
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser
Llargària x Alçària
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RIG “Reglamento de Instalaciones de Gas.”
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios".
____________________________________________________________________________
BN - Familia N
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA
BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BN314420.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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Vàlvules d'esfera manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Cos amb connexions roscades interiorment.
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una bola proveïda d'un forat cilíndric diametral que gira 90°.
- Assentaments d'estanquitat per a la bola.
- Premsaestopa o anells tòrics per a l'eix d'accionament.
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball.
Pressió de prova segons pressió nominal:
+----------------------------------------------+
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦
¦-----------------------¦----------------------¦
¦
10
¦
>= 15
¦
¦
16
¦
>= 24
¦
+----------------------------------------------+
Materials:
- Bola: Acer inoxidable
- Elements d'estanquitat: Tefló
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes.
Les rosques han de portar protectors de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP2 - INTERCOMUNICADORS D'ÀUDIO I VÍDEO
BP27 - CABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP271B00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cables d'atenuació normal o baixa per a transmissió telefònica o de video.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable per a transmissió telefònica de 8 parells fins a 20 parells de cable de 0,5 mm2 de secció cadascun
- Cable per a transmissió telefònica d'un parell fins a 8 parells de cables de 1 mm2 de secció cadascun
- Cable per a transmissió de video d'atenuació normal o baixa
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA:
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades i al d'obrir portes.
CABLES DE VIDEO:
Cable coaxial de TV de les característiques següents:
- Impedància característica: 75 ohms
- Atenuació per a 100 m de llargària:
- Conductors d'atenuació normal: <= 20 dB
- Conductors d'atenuació baixa: <= 15 dB
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlle.
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

75
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
BP41 - CABLES COAXIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP411120.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament (folre exterior) i finalment, una capa
aïllant protectora.
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip a les diferents connexions dels usuaris.
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció en d'altres instal·lacions, i ha de protegir la
instal·lació de la captació directa de senyals emesos per antenes emissores, excessivament pròximes, o de pertorbacions externes
causades per vehicles, instal·lacions industrials, etc.
Impedància característica: 75 ohms
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m: <= 1,3
Freqüència inferior, mesura ROE: <= 50 MHz
Freqüència superior, mesura ROE: >= 800 MHz
Material de la malla d'apantallament: Coure
Material aïllant dels conductors:
- Atenuació normal: polietilè compacte
- Atenuació baixa: polietilè expandit
Atenuació per a 100 m de llargària:
- Conductors d'atenuació normal: 20 dB
- Conductors d'atenuació baixa: 15 dB
Freqüència del mesurament de l'atenuació: >= 500 MHz
Toleràncies:
- Impedància característica: ± 3 ohms (mesurada a una freqüència de 200 MHz)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlle.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación.
____________________________________________________________________________
BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
BP5 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES
BP53 - PRESES DE SENYAL TELEFÒNICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BP531114.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Preses de senyals telefòniques per a comunicació telefònica per a encastar o per a muntar superficialment.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar formada per:
- Caixa de PVC
- Tapa de PVC
- Una o més preses, segons model
La caixa ha d'estar construïda amb PVC rígid.
No ha de tenir de porus ni esquerdes.
La superfície ha d'estar llisa.
La caixa ha de tenir orificis per al pas del cablejat.
Caixa de derivació de sortides per als usuaris, en un punt intermedi de la línia.
Ha de tenir una base aïllant, un suport de les connexions d'entrada, de derivacions i de sortida, protegit tot plegat per una envoltant i
una tapa cargolable, de material plàstic.
Gruix mínim: 2 mm
Rigidesa mínima del material: 15 kV/mm
Nombre de contactes: 4/6
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
1-

Tipus 1

17 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
17C - AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
17CDE045.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per a les següents unitats d'obra.
- formació d'aïllament tèrmic exterior amb plaques de poliestirè o llana de roca recobert amb un revestiment monocapa
- formació d'aïllament acústic per a paviments flotants
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- replanteig de la unitat d'obra
- execució del recrescut amb morter o formigó, segons el cas
- col·locació de l'armadura de material sintètic o la malla, segons el cas
- col·locació de les làmines acústiques
- retirada de l'obra dels retalls, restes d'embalatges, etc.
- Neteja i preparació del suport
- Preparació de la mescla adhesiu-ciment
- Col·locació de les plaques adherides sobre el suport
- Col·locació de les fixacions
- Estesa de l'adhesiu, col·locació de la malla i recobriment de la malla amb l'adhesiu
- Col·locació de la protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica
- Replanteig de junts horitzontals i verticals del revestiment monocapa, en el seu cas
- Estesa de la pasta
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
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AÏLLAMENT EXTERIOR:
Classificació en funció de la composició i comportament front a la penetració de l'aigua de cada una de les capes que composen
l'aïllament:
- Resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua (B):
- B1: Resistència mitja
- B2: Resistència alta
- B3: Resistència molt alta
- Resistència a la filtració del revestiment exterior (R):
- R1: Resistència mitja
- R2: Resistència alta
- R3: Resistència molt alta
AÏLLAMENT TÈRMIC:
Les plaques han de quedar col·locades a tocar i a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.
En funció del grau de resistència a la filtració de la barrera contra la penetració d'aigua tal i com s'especifica en l'apartat 2.3.2 del DB
HS1, l'aïllament ha de ser no hidròfil, en aquest cas ha de complir:
- Succió o absorció d'aigua a curt termini per immersió parcial (UNE-EN 1609): < 1 kg/m2
- Absorció d'aigua a llarg termini per immersió total (UNE-EN 12087): < 5%
REVESTIMENT EXTERIOR:
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes.
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents.
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.
Les arestes han de ser rectes.
Gruix del revestiment: >= 8 mm
El revestiment monocapa, un cop aplicat, ha de complir els valors següents:
- Resistència a la compressió: >= 5 N/mm2
- Resistència a la tracció: >= 2 N/mm2
- Retracció:
- al cap de 7 dies: <= 0,7 mm/m
- al cap de 28 dies: <= 1,2 mm/m
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 5 mm/m
- Planor: ± 5 mm/m
AÏLLAMENT ACÚSTIC PER A PAVIMENT FLOTANTS:
A la recrescuda del paviment no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària
>= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i
han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre): >= 30
N/mm2
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
La malla sintètica ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcament entre armadures: >= 12 cm
Les barres de l'armadura metàl·lica no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui
superior a 0,1 mm.
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Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a l'UNE
36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos
en la DT i autoritzats per la DF.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, al 'article 66.6.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la
compactació del formigó.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors
determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de
seguir les prescripcions de l'EHE, article 66.5.
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
L'aïllament t ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de
quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar amb temperatura ambient entre 5°C i 35°C.
Mentre s'executa el revestiment monocapa, s'han d'aturar els treballs en el cas que plogui, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o la humitat relativa de l'aire superi el 60%.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Abans de l'execució del revestiment s'ha de comprovar que les plaques i el recobriment de malla, estan ben adherits al suport i
formen una superfície contínua, uniforme i sense defectes, en qualsevol cas han de complir les especificacions definides en el seu
plec de condicions tècniques.
L'aïllament recobert amb la malla, ha de cobrir tota la superfície a revestir.
La malla, en els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc.), ha d'anar reforçada.
La protecció de l'aresta ha d'estar ben fixada al suport.
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.
Mentre s'executen les diferents fases, el material col·locat s'ha de protegir de la pluja, d'impactes, pressions o d'altres accions que el
puguin alterar i, en el cas de les plaques d'aïllament, d'una exposició solar molt llarga.
No s'executarà cap de les capes del sistema sense comprovar abans que el suport compleix les condicions exigides de planor,
dimensions, uniformitat, resistència, grau d'humitat i neteja, que garanteixen la col·locació i fixació de la capa següent.
En el seu cas, els productes s'han d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
Tots es materials que formen el sistema han de ser compatibles entre ells.
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol.
El revestiment monocapa, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació.
AÏLLAMENT ACÚSTIC PER A PAVIMENT FLOTANTS:
La malla s'ha de fixar per pressió sobre el revestiment fresc.
El procés d'aplicació ha de constar d'una primera capa de revestiment, col·locació de l'armadura i a continuació la capa d'acabat.
El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
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S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats
d'acord amb la normativa vigent.
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida.
Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el
desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido, del Código
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
____________________________________________________________________________
1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
1A1 - TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1A1EM001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancaments exteriors amb perfileria d'alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de base d'acer galvanitzat, amb
l'envidrament col·locat i la persiana i els seus mecanismes, si es el cas.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament
- Muntatge del bastiment d'alumini i segellat del junt amb l'obra
- Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d'estanqueitat al bastiment i les fulles
- Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas
- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos
- Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d'accionament, si es el cas
- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d'envidrament indicats a la DT.
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la indicada
per la DF.
El conjunt ha de ser estable i resistent.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al
vent indicats a la DT.
Les fulles de la finestra o balconera han d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició.
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Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves, amb totes les lames en posició
horitzontal.
Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures no es trobin dintre dels límits
de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat
d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
1P - INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
1P5 - INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1P531114.
____________________________________________________________________________
E-

Tipus E

E6 - Familia 6
E6Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E6Z11566.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de caixa per a persiana enrotllable, de ceràmica armada, formigó armat o escuma de poliestirè expandit, amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
La caixa col·locada ha de ser estanca.
Cal que quedi horitzontal, aplomada i ben fixada a l'obra.
L'interior de la caixa col·locada ha de ser, com a mínim, 10 cm més llarg que el forat que cobreix.
L'acord amb els paraments verticals ha d'estar rejuntat.
Recolzament de la part inferior: >= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Posicionament: ± 5 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m
- Nivell: ± 5 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, i s'ha de protegir l'obra que s'executa de l'acció de
les pluges i dels vents superiors a 50 km/h.
La part de la caixa que hagi d'anar travada a l'obra, si és de material absorvent, ha de tenir la humitat necessària perquè no
absorbeixi l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E7 - Familia 7
E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7CD - AÏLLAMENTS EXTERIORS PREPARATS PER A SUPORT DE REVESTIMENTS CONTINUS AMORFS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7CDE441.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
- Aïllament tèrmic exterior amb plaques de poliestirè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament exterior amb plaques, per a suport de revestiment continu:
- Neteja i preparació del suport
- Preparació de la mescla adhesiu-ciment
- Col·locació de les plaques adherides sobre el suport
- Col·locació de les fixacions
- Estesa de l'adhesiu, col·locació de la malla i recobriment de la malla amb l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT CONTINU:
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 superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: <= 6 mm
Cavalcament de la malla: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 3 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga.
AÏLLAMENT EXTERIOR PER A SUPORT DE REVESTIMENT CONTINU:
S'ha de treballar amb temperatura ambient entre 5°C i 35°C.
El suport no ha de tenir restes de productes que puguin impedir la correcta fixació de l'aïllament (desencofrants, pintura plàstica,
etc.). En qualsevol cas es faran proves d'adherència abans de l'aplicació de l'adhesiu.
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El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Característiques del suport:
- Rugositats: <= 1 cm
- Fissures: <= 1 mm
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E81Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E81ZB9K0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica.
S'han considerat els materials següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació de la protecció amb el sistema de fixació triat
CONDICIONS GENERALS:
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el sistema previst per al
revestiment posterior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E84 - CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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E844103A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques de diferents materials suspeses del sostre.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques d’escaiola
- Plaques de fibres minerals o vegetals
- Plaques de guix laminat
- Plaques metàl·liques
- Lamel·les de PVC o metàl·liques
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat:
- Replanteig del nivell del cel ras
- Fixació dels tirants de filferro al sostre
- Col·locació de les plaques
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
- Segellat dels junts
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col·locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama
- Col·locació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
En les plaques de guix laminat, no hi ha d’haver defectes apreciables en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, sense entramat, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i estopa enguixada.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/m
- Nivell: ± 10 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.
Separació entre punts de suspensió: <= 1250 mm
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat: <= 1/360 de la llum
Toleràncies d'execució:
- Alineació dels perfils: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*NTE-RTP/1973 Revestimientos de Techos: PLACAS
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____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS
E86B - REVESTIMENTS AMB PLANXA D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E86BM001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors realitzats amb planxes o làmines de diferents materials, col·locats a l'obra.
S'han considerat els materials següents:
- Planxes d'alumini col·locades amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Comprovació de la planimetria del suport
- Fixació de la perfileria sobre el suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Preparació de les planxes (talls, forats, etc.)
- Fixació de les planxes a la perfileria
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de planxa, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'estructura de suport ha de ser estable i les deformacions han d'estar dintre dels paràmetres admissibles.
Ha de quedar ben adherit al suport.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys,
etc.).
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell i
en la posició prevista.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Les unions s'han de mantenir paral·leles entre si.
El revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin
en l'àmbit d'actuació.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les planxes han d'anar recolzades com a mínim en dos perfils.
En les plaques col·locades amb fixacions mecàniques, els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració
del cap ha de ser la correcta.
Un cop acabades les tasques de col·locació del revestiment, es procedirà a la retirada de l'obra de tot el material sobrant ( restes
d'embalatges, retalls de planxes, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E881C146.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o estuc.
S'han considerat els tipus següents:
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat en dues capes
- Estuc de calç i sorra de marbre extés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat raspat o rugós, o amb granulat
projectat
- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat
- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat al làtex o al plàstic
- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior, prèvia emprimació acrílica i acabat ratllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície a revestir
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus
- Estesa o projectat de les pastes
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres defectes.
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en fases diferents.
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles vius.
S'han de respectar els junts estructurals.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport.
Forma de les arestes:
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus de revestiment
¦ Acabat
¦ Forma de les arestes ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦
¦ Lliscat,aixafat ¦
Arrodonides
¦
¦ Morter de ciment i granulat ¦ raspat, rugós
¦
¦
¦ Calç i sorra de marbre
¦------------------¦----------------------¦
¦
¦ Planxat en calent¦
Aixamfranades
¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Pasta de guix amb cola
¦ Pintat plàstic
¦
Rectes
¦
¦ Calç i sorra de marbre
¦
¦
¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Morter monocapa
¦ Lliscat,aixafat ¦
Rectes
¦
¦
¦ raspat, rugós
¦
¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Pasta vinílica
¦ Ratllat
¦
Rectes
¦
+------------------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Calç i sorra de marbre: ± 2 mm/m
- Morter monocapa: ± 5 mm/m
- Pasta de guix amb cola: ± 1 mm/m
- Morter de ciment blanc i sorra de marbre: : ± 1 mm/m
MORTER MONOCAPA:
Gruix: >= 8 mm
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents:
- Resistència a la compressió: >= 5 N/mm2
- Resistència a la tracció: >= 2 N/mm2
- Retracció:
- al cap de 7 dies: <= 0,7 mm/m
- al cap de 28 dies: <= 1,2 mm/m
- Adherència (tracció vertical):
- sobre ceràmica (en sec): >= 0,3 N/mm2
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Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 5 mm/m
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS:
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base.
Gruix del morter de base: >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 2 mm, + 4 mm
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA:
La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter de ciment i additius amb
granulats seleccionats o de pasta vinílica:
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o monocapa:
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C
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.
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de malla de fibra de vidre plastificada
cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció baixa de ciment.
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a
l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies.
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols, greixos desencofrants, restes de
guix ni eflorescències.
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha d'admetre lliscat.
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades 24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.
ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS:
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts engrunades ni d'altres
imperfeccions.
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant. S'han de
neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures.
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS:
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol.
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la DF una petita proporció de ciment blanc o de colorants, si ho exigeix l'acabat.
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última, s'ha de fer amb pasta de calç i poca
sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb una esquitxada final.
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o d'altres additius per a millorar l'acabat) i
finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent.
MORTER MONOCAPA:
Els suports sobreescalfats s'han d'humitejar abans i desprès de l'aplicació, passades 24 h.
S'ha d'aplicar passat un mes de l'execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs de morter de ciment cal esperar dos mesos.
Si el suport es massa llis (formigó), s'ha d'aplicar un tractament per conferir-li la rugositat necessaria per tal de facilitar l'adherència
del revestiment (imprimació, raig de sorra, decapat químic, etc.).
Característiques del suport:
- Planor: ± 5 mm/m
- Rugositats: <= 1/3 gruix del revestiment
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant.
En l'acabat rústic, s'ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara estigui fresca.
En l'acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva aplicació. L'acabat s'ha de realitzar amb una
aplanadora dentada quan el revestiment ha començat l'enduriment però la consistència encara ho permet. En acabar, cal respatllar
la superfície per tal d'eliminar les restes.
En l'acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després de l'estesa del morter i sempre seguint
les instruccions del fabricant. Un cop projectats els granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície.
ESTUCAT PINTAT:
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec.
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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REVESTIMENT EN PARAMENTS:
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc).
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESTUCAT:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície a revestir
- Estesa o projectat de la pasta
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E898J2AI,E898D240,E898K140,E89B5BJ0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en
obra.
S’han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
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- Tubs
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions
del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: 0%
- Obertures entre 1 i 2 m2: 50%
- Obertures > 2 m2: 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l’obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el
cas d’obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s’ha d’amidar expressament.
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Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l’obertura, com ara bastiments que s’hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
E89B - PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E89B5BJ0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en
obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions
del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES Nº4
MAIG 2019

91

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a
coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que
tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del
fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit
s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E8K - Familia 8K
E8K1 - ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8K1D14K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col·locades formant pendent per
tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter
- Escopidor de maó col·locat a sardinell, collat amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
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- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar
l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir
respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal: >= 2 cm
Pendent (Façanes): >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
ESCOPIDOR CERÀMIC:
Sortint dels maons: >= 2 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua
del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.
ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col·locar a trencajunt respecte a l'inferior.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
E9DA - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9DA1E1W.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
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Col.locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha
d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9Q - PARQUETS, PAVIMENTS DE FUSTA I DE COMPOSITES DE FUSTA
E9QH - PARQUETS FLOTANTS DE POSTS MULTICAPA AMB ACABAT SINTÈTIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9QH13M3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Paviment de posts encadellats, de fusta massissa, o multicapes amb acabats de fusta o materials sintètics, col·locats sense adherir
sobre una làmina separadora d'escuma de polietilè.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la làmina d'escuma de polietilè
- Col·locació dels posts, encolats entre si o amb junt a pressió
- Col·locació dels junts d'expansió
- Neteja del paviment acabat i eliminació de les falques perimetrals
CONDICIONS GENERALS:
El paviment acabat ha de formar una superfície plana, llisa, horitzontal, de textura uniforme.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les peces.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Als recintes amb la mida perpendicular al llarg dels posts més gran a 8 m, s'han de col·locar junts d'expansió.
Els junts d'expansió han de ser paral·lels a la direcció dels posts.
Han d'estar situats als canvis de dimensió del recinte, com als passos de porta, etc.
Si el recinte te unes mides sense interrupcions mes grans a 12 m, s'han de fer junts d'expansió perpendiculars als posts o sobre
dimensionar el junt perimetral.
Els posts han d'estar col·locats a trencajunts, amb una separació mínima entre junts de 30 cm, o el doble del ample del post.
Gruix làmina escuma polietilè: >= 2 mm
Distància dels posts perimetrals als paraments: >= 12 mm, > 0,15% Amplada del local
Llargària mínima dels posts retallats en trams centrals : >= 3 x ample post
Amplada junt expansió: >= 10 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell (mesurat amb regla de 2 m): ± 5%
- Planor general (mesurada amb regla de 2 m): ± 5 mm
- Planor local (mesurada amb regla de 20 cm): ± 1 mm
- Distància entre el parquet i els paraments verticals: + 4 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 10°C i 30°C.
Les condicions del local per a la col·locació del parquet han de ser:
- Humitat relativa de l'aire:
- Zones de litoral: < 70%
- Zones d'interior peninsular: < 60%
- Humitat del suport : <= 2,5%
El suport ha de ser net i ha de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
La làmina separadora, s'ha de col·locar en sentit perpendicular a la direcció de les posts.
Si els disseny de l'encaix encadellat del post no està garantit pel fabricant per a fer unions sense encolar, cal que aquestes unions
s'encolin.
La cola s'ha d'estendre únicament a una de les cares, sense omplir la ranura.
Si s'han d'encolar els posts, s'ha de fer en tot el seu perímetre.
L'adhesiu ha de ser de classe D2 segons UNE-EN 204.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord
amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56810:2002 Suelos de madera. Colocación. Especificaciones.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9U - SÒCOLS
E9U7 - SÒCOLS DE FUSTA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9U7U110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol de fusta col·locat amb tacs d'expansió i cargols.
S'han considerat els tipus de fusta següents:
- Roure envernissat
- Castanyer envernissat
- Pi per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la fusta de roure o de castanyer:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
En la fusta de pi:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Preparació de les peces del sòcol
- Col·locació del sòcol amb tacs d'expansió i cargols
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, estellades, amb cops ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
En els sócols de fusta de pi, el cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Separació entre el sòcol i el revestiment del parament: <= 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
FUSTA DE PI:
Els empalmaments entre les peces, la cara i el cantell superior del sòcol s'han de fregar amb paper de vidre i s'han de preparar per a
rebre la pintura d'acabat superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
FUSTA DE PI:
No s'inclou en aquest criteri el pintat del sòcol.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EA - Familia A
EAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES
EAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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EAN52464,EAN51542,EAN51342,EAN52384.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació
- Fixació definitiva i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant.
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge.
La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el perímetre.
Distància entre elements travats a l'obra: <= 60 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat (enfora): 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EA - Familia A
EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAQAI003,EAQF8L16,EAQDM001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col·locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
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- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EA - Familia A
EAV - Familia AV
EAV7 - PERSIANES ENROTLLABLES D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAV7EK77.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt de lamel·les enllaçades entre sí horitzontalment, col·locades entre guies i subjectades a un corró que permet aixecar-les.
S'han considerat els tipus de persianes següents:
- Persianes enrotllables d'alumini lacat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Subministrament de les persianes en conjunts preparats per a muntar
- Introducció de les persianes a les guies
- Subjecció al corró
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
La persiana ha d'obrir i tancar correctament.
La persiana, el corró i els mecanismes d'elevació han de ser accessibles quan la persiana estigui desenrotllada.
Ha d'estar fixada al corró per mitjà de grapes.
A la lamel·la inferior hi ha d'haver dos tacs com a topalls.
Penetració de la persiana tancada
a l'interior de la caixa de la persiana: >= 10 cm
Franquícia entre la persiana i les guies: 5 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: 2 mm/m (enfora)
- Verticalitat de les cadenes: ± 1 mm
- Franquícia entre la persiana i les guies: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de muntatge no ha de generar obstacles que puguin deteriorar els elements o dificultar-ne el moviment.
Previament han d'estar muntades les guies i els mecanismes d'elevació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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PERSIANES D'ALUMINI LACAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, d'acord amb els criteris següents:
- Amplària i alçària: Múltiples de 5 cm
- Unitats amb superfície < 1,75 m2: S'ha d'amidar 1,75 m2 per unitat
- Amplaria mínima: 1,5 m
Cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui.
A la dimensió de l'alçària cal afegir-hi la dimensió necessària per a arribar a l'eix de suspensió.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 19 de octubre de 1974 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-FDP/1974, «Fachadas.
Defensas. Persianas».
____________________________________________________________________________
EA - Familia A
EAV - Familia AV
EAVZ - Familia AVZ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAVZIF00,EAVZ1C00,EAVZK000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements auxiliars col·locats a l'obra necessaris per al funcionament de les persianes.
S'han considerat els conjunts d'elements següents:
- Mecanismes d'elevació manual amb cinta
- Mecanismes d'elevació manual amb torn
- Guies per a persianes enrotllables, d'acer galvanitzat, d'alumini amb o sense cantoneres interiors de PVC
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Mecanismes d'elevació manual:
- Replanteig de caixetins, suports i regates
- Obertura de forats, regates, etc. per a col·locar els mecanismes
- Fixació dels suports del corró
- Col·locació del corró i tots els mecanismes d'elevació
- Subjecció de la persiana al corró
- Tapat de forats, regates, etc.
- Neteja
MECANISMES D'ELEVACIÓ MANUAL AMB CINTA:
Ha d'estar col·locat de manera que funcioni correctament.
L'accionament ha de permetre pujar i baixar la persiana, i fixar-la en qualsevol posició.
El bombo ha d'estar en posició horitzontal i ha de ser accessible.
El bombo ha d'estar fixat als paraments laterals de la caixa de persiana per mitjà de brides.
La cinta ha d'accionar el bombo a la mateixa vertical de la politja.
L'enrotllador automàtic ha d'estar encastat al parament i tapat amb l'embellidor.
Alçària de l'enrotllador respecte al paviment: 80 cm
Reserva de cinta a l'enrotllador amb la persiana tancada: >= 3 voltes
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Verticalitat entre els bombos i l'enrotllador: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de muntatge no ha de generar desperfectes ni obstacles que dificultin el moviment dels mecanismes, o de la persiana.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MECANISMES D'ELEVACIÓ MANUAL:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 19 de octubre de 1974 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-FDP/1974, «Fachadas.
Defensas. Persianas».
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____________________________________________________________________________
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB12 - BARANES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB1218BM,EB12M001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i
ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
- Replanteig
- Preparació de la base
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui
l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o
sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
- Categoria d'ús C5: 3 kN/m
- Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública
concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50
mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions
mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 10 mm
- Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir
l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins
al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre
l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
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Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas:
Barandillas».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es
situaran els elements d'ancoratge.
- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense
observar desplaçaments a la base de fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en
l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF
conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS
EC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC1FA721.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de
balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
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Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb
la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦
vidre
¦ galze ¦perimetral ¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦ (mm)
¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
<= 20
¦
0,8 - 3
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
¦
3 - 5
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
5 - 7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
> 20
¦
0,8 - 3
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
3 - 5
¦ 22 ± 2,0¦
5
¦
¦
¦
5 - 7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
+--------------------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
Amplària galze
¦
¦
vidre
¦ lateral
¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦
¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦
<= 4
¦
3
¦
Gruix vidre + 6
¦
¦
> 4
¦
5
¦
Gruix vidre + 10
¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d'aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14 - 18
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
19 - 23
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
24 - 28
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
30 - 32
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
34 - 38
¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
57
¦
¦
¦ ± 6,0
¦
¦
59 - 63
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 7,5
¦
¦
75
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
16 - 19
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
20 - 24
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
25 - 28
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
30 - 34
¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
38
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦
57 - 59
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
63
¦
¦
¦ ± 7,0
¦
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¦
73
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
75 - 79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
+---------------------------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància
d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques ¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦----------¦
¦
14 - 16
¦ ± 1,5
¦
¦
17 - 21
¦ ± 2,0
¦
¦
22 - 26
¦ ± 2,5
¦
¦
27 - 31
¦ ± 3,0
¦
¦
32 - 34
¦ ± 3,5
¦
¦
38 - 40
¦ ± 4,0
¦
¦
42 - 46
¦ ± 4,5
¦
¦
57 - 59
¦ ± 6,0
¦
¦
63
¦ ± 6,5
¦
¦
73 - 75
¦ ± 7,5
¦
¦
79
¦ ± 8,0
¦
+------------------------------------+
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES Nº4
MAIG 2019

103

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
____________________________________________________________________________
EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EE4 - XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS
EE42 - CONDUCTES CIRCULARS METÀL.LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EE42R412,EE42R4RC.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports pel muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF Els conductes horitzontals han de passar a prop del
sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser travessats
per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal manera
que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el seu propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i la
càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports s'han
de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els
conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un conducte
d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran que
el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs ha de ser
10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals(UNE 100-103): Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre: =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm: =< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
CONDUCTES D'ALUMINI RÍGID, ACER INOXIDABLE O PLANXA D'ACER GALVANITZADA:
Distancia entre suports:
- Trams horitzontals: <= 3,5 m
- Trams verticals: <= 8 m
CONDUCTES D'ALUMINI FLEXIBLE:
Distància entre suports:
- Trams horitzontals: <= 1,5 m
- Trams verticals: <= 3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis de
curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
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Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los
Edificios.
RITE 1998 CORR Correción de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para
las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
RITE 1998 MOD Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por
el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea
la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
*UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.
*UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos.
*UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. Soportes.
*UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción.
____________________________________________________________________________
EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEG - APARELLS DE CLIMATITZACIÓ PARTITS D'EXPANSIÓ DIRECTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEGJ1836,EEGL1320.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Condicionadors i bombes de calor partits d'expansió directa.
S'han considerat els següents tipus d'aparells:
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus mural
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a anar a terra o al sostre
- Condicionadors o bombes amb unitat interior de tipus cassette
- Condicionadors o bombes amb unitat interior per a conductes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge de la unitat exterior al suport
- Muntatge de la unitat interior al suport
- Connexió del circuit frigorífic entre ambdues unitats
- Connexió de la xarxa elèctrica d'ambdues unitats
- Connexió al circuit de control
- Connexió del drenatge
- Posada en marxa del equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Les posicions d'ambdues unitats han de ser les reflectides a la DT o, en el seu defecte, les indicades per la DF.
Els equips han de quedar fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de
transmetre vibracions ni sorolls als suports.
Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles, sense necessitat de
desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de seguretat.
Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment han de situar-se en emplaçaments que permetin la plena
accessibilitat de totes les seves parts, atenent als requeriments mínims més exigents entre els marcats per la reglamentació vigent i
les recomanacions del fabricant.
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Per aquells equips proveïts d'elements que per una o altre raó hagin de quedar ocults, s'ha de preveure un sistema de fàcil accés
per mitjà de portes, mampares, pannells o altres elements. La situació exacte d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant
la fase de muntatge i quedarà reflectida en els plànols finals de la instal·lació.
Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb
elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus
indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
La instal·lació elèctrica de potència i la de control no poden anar sota el mateix conducte. En cas d'anar muntada sota una canal,
aleshores han d'anar en compartiments diferents.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts elèctricament actives un cop acabades les feines de muntatge.
Els cables elèctrics han de quedar subjectats per la coberta a la carcassa de la caixa de connexions o de l'aparell, de manera que no
es transmetin esforços a la connexió elèctrica.
Els conductors de fase, el neutre i el de protecció, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns de
connexió.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs, canals o cables) i els components de l'equip.
Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.
Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i l'aparell no es transmeti
cap esforç, degut al propi pes i les vibracions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.
Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i respectar la distància horitzontal i vertical entre
ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació.
Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
La prova de servei ha d'estar feta.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el
sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els
extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les
unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de
servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Comprovació de la correcta ubicació dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del fabricant.
- Control específic als aparells:
- Verificació de la instal·lació correcta del sistema de recollida del condensat
- Verificació de la no existència de bosses d'aire ni de sorolls i vibracions.
- Verificació del sistema de filtres, en els casos d'aplicació, segons les indicacions següents:
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S'han d'emplenar prefiltres per a mantenir nets els components de les unitats de ventilació i tractament d'aire, així com
prolongar la vida útil dels filtres finals. Els prefiltres s'han d'instal·lar a l'entrada de l'aire exterior de la unitat de tractament,
així com a l'entrada de l'aire de retorn.
- Els filtres finals s'han d'instal·lar després de la secció de tractament i, quant els locals a climatitzar siguin especialment
sensibles a la brutícia, després del ventilador d'impulsió, procurant que la distribució de l'aire sobre la secció de filtres
sigui uniforme.
- En totes les seccions de filtrat, excepte les situades en preses d'aire exterior, s'han de garantir les condicions de
funcionament en sec; la humitat relativa de l'aire ha de ser sempre inferior al 90%.
- Les seccions de filtres de la classe G4 o menor per a les categories d'aire interior IDA 1, IDA 2 i IDA 3 només han de ser
admeses com a secciones addicionals a les indicades a la taula 1.4.2.5
- Els aparells de recuperació de calor han d'estar protegits amb secció de filtres de classe F6 o superior.
- Proves de funcionament, s'ha de verificar el funcionament específic de cada aparell:
- Ventiladors (s'ha de comprovar: sentit de gir, velocitats, cabals, sorolls, consum elèctric, etc.).
- Bateries (temperatures, pressió, accionament vàlvules de tres vies)
- Impulsió (temperatura, humitat, etc.)
- Comprovació del rendiment de bateries i de la regulació de l'aparell.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haurà de determinar la intensitat de la presa de
mostres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del nivell sonor. Estudi acústic.
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
- Manteniment de la instal·lació segons RITE
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir
el material afectat.
____________________________________________________________________________
EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
EEK - REIXETES I DIFUSORS
EEK9 - DIFUSORS CIRCULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EEK971RC.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Difusors circulars d'alumini anoditzat platejat, fixats al pont de muntatge.
CONDICIONS GENERALS:
El difusor ha de quedar collat sòlidament amb els visos de fixació centrals.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar pla sobre el suport.
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte.
Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar
col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte a la seva part inferior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El difusor s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.
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Corrección de errores del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
de Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios.
Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprobó
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la Comisión
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios
____________________________________________________________________________
EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EF5 - TUBS DE COURE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EF5343B2,EF5343B7,EF5383B2,EF5383B7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
- Maniguet antivibratori flexible d'acer inoxidable, col·locat superficialment i soldat per capil·laritat.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat a pressió
- Soldat per capil·laritat
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d’aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions frigorífiques
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Soterrat
- Encastat
- Col·locat a l’interior de canals
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants,
etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
Maniguet:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, restes de soldadura, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament
per mitjà dels accessoris de compressió.
En les instal·lacions de tub soldat per capil·laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per
mitjà d'accessoris soldats per capil·laritat.
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions entre tubs i entre aquests i els
accessoris, han d’estar fetes amb soldadura d’aquest tipus.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el
recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar
que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
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Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment
si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al
tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
+------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre del tub (mm)
¦
¦
¦----------------------------------------¦
¦
¦ 6 - 8 ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54 ¦ 64 - 108 ¦
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Trams verticals
¦ <= 1,8 ¦ <= 2,4 ¦ <= 3
¦ <= 3,7 ¦
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦ <= 1,8 ¦ <= 2,4 ¦ <= 3
¦
+------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS:
El tub, o en el seu defecte l’aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant els accessoris de fixació del fabricant de
la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà expressament aprovat per aquest.
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o inert.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
MANIGUET:
La distància entre el maniguet i els elements que l’envolten ha de ser suficient per permetre’n el muntatge i el desmuntatge.
Els eixos del maniguet i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el maniguet.
La presència del maniguet no ha de provocar alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
TUBS COL·LOCATS A L’INTERIOR DE CANALS:
En canals tancades, la base ha d’estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació del tub.
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han d’estar col·locats abans de la
col·locació del tub.
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.
MANIGUET:
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge
proposada pel fabricant.
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Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
MANIGUET:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG134801.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element.
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables,
etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG151D11.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG16 - CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG161611.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant, encastades o muntades
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
____________________________________________________________________________
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EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 - CAIXES I ARMARIS
EG1B - ARMARIS DE POLIÈSTER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG1B0662.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Armaris amb porta o tapa, encastats, muntats superficialment o fixats a columna.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament o a la columna per un mínim de quatre punts. La columna ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Quan tenen tapa, aquesta ha d'encaixar perfectament en el cos de l'armari.
L'armari ha de quedar connectat al conductor de terra.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Quan es col·loca fixat a columna, aquesta ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG2 - TUBS I CANALS
EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG222711,EG222811,EG222911,EG225711.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S’han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d’halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la exterior i llisa la interior
S’han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L’estesa, fixació o col·locació del tub
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- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d’instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de
mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció: >= 10 cm
Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s’han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest. Els accessoris d’unió i
en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S’ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT del projecte.
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, etc.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles
(pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, plaques de formigó, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos
curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos
flexibles.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares para sistemas de tubos
enterrados.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA
EG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V I 07Z1-K
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG322124,EG322134,EG322144,EG322154.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Cables unipolars amb conductor de coure, amb aïllament i sense coberta, de 450/750 V de tensió assignada, per a instal.lacions
fixes.
S’han considerat els tipus de cables següents:
- Cables amb aïllament de policlorur de vinil (PVC):
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació H07V-K
- Cables rígids (classe 1 segons UNE 21022) de designació H07V-U
- Cables rígids (classe 6 segons UNE 21022) de designació H07V-R
- Cables amb aïllament a base de material termoplàstic amb baixa emissió de fums i gasos corrosius:
- Cables flexibles (classe 5 segons UNE 21022) de designació ES07Z1-K (AS)
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat superficialment
- Col·locat en tub
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple
recargolament o enrrotllament dels fils.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament mitjançant tub o safata d'acer
galvanitzat.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la
seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància entre fixacions: <= 40 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la seva
coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG41149H,EG415A99,EG415A9B,EG415A9C,EG415A9D,EG41T49H,EG414D99,EG414D9B,EG414D9D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb
3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols
protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas
l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
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UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats
d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs
i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es
procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG42129D,EG42129H.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencial residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics
magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES Nº4
MAIG 2019

116

- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda
expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor
s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de connexió que incorpora el
mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra
sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
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- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats
d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs
i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es
procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT
EG48 - PROTECTORS CONTRA SOBRETENSIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG482145,EG48B21C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents.
S'han contemplat els següents tipus:
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
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Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació
disposat per a tal fi.
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment preparats que aquesta incorpora. No
s'admeten modificacions al quadre per a aquests proposits.
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels
reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense necessitats
d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
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- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs
i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es
procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 - MECANISMES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG621G93,EG621J93,EG631153,EG631EA3,EG641177,EG671113,EG671133,EG611021,EG613021,EG621193,EG671114,EG61
1011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris per a la seva col·locació
encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d’intensitat:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L’endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge
encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
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Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en el
seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d’entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s’han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d’entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s’ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d’anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la tapa
quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S’ha de comprovar que les característiques del producte correspon a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s’ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l’interior de la caixa. Per aquest motiu, s’han
d’ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 - MECANISMES
EG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG621G93,EG621J93,EG621193.
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la fase per pressió del cargol.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Quan es col.loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col.loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la cual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones generales.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EG6 - MECANISMES
EG63 - ENDOLLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG631153,EG631EA3.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
S'han de complir les especificacions de la MI-BT-024.
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Quan es col.loca muntat superficialment, l'endoll ha de quedar fixat sòlidament al suport.
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Quan es col.loca encastat, l'endoll ha de quedar sòlidament fixat a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions
fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
____________________________________________________________________________
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
EGA - AVISADORS ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EGA12522.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Avisadors acústics instal·lats.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Avisador acústic de so timbre brunzit o musical, amb regulació o sense, muntat superficialment o encastat
- Timbre de potència muntat superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns per pressió de cargol.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF
Resistència a la tracció de les connexions: >= 3 kg
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.
ENCASTAT:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant visos.
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament acabat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S’ha de comprovar que les característiques del producte correspon a les especificades al projecte.
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
____________________________________________________________________________
EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EH2LLJAD,EH2LMJAA,EH2LKCAA.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.
S’han considerat lluminàries amb els tipus d’equips següents:
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassís de planxa d'acer esmaltat o d’alumini anoditzat, amb òptica
i amb difusor o sense.
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos d'alumini que recobreix la part no
lluminosa.
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o
sense, per a tubs fluorescents.
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpades d’incandescència o fluorescents amb equip o sense
- Llum decoratiu amb cos de forma esfèrica orientable o no, sense difusor o amb reflector, per a làmpada d'incandescència tipus
estàndard o amb reflector de vidre bufat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d’obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou el subministrament i col·locació de la làmpada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos.
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UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 2: Luminarias empotradas (versión oficial EN 60598-2-2:
1989)
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 1: Luminarias fijas de uso general (versión oficial EN
60598-2-1: 1989).
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con circulación de aire (reglas de
seguridad)(versión oficial EN 60598-2-19).
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. Requisitos de seguridad. (Versión oficial
EN 60968:1990)
____________________________________________________________________________
EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EHB - LLUMS ESPECIALS
EHB5 - LLUMS ESTANCS AMB LEDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHB5AH71.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum estanc, muntat superficialment.
S'han considerat els següents tipus de llums:
- Llums per a tubs fluorescents de doble casquet
- Llums amb làmpades LED
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE:
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
EHP - PROJECTORS PER A INTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EHPL3199.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Projectors per a interiors, amb làmpades halògenes, de descàrrega, fluorescents o LEDs, muntats superficialment sobre suports.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les connexions
dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i femelles.
El suport ha de quedar fixat sòlidament pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la lluminària en el punt d'entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es transmetin esforços a la connexió
elèctrica.
Els conductors de línia, fases i neutre, han de quedar rígidament fixats mitjançant pressió de cargol als borns del llum.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
Toleràncies d'execució:
- Posició en alçària: ± 20 mm
- Posició lateral: <= 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia.
Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació del llum. Si s'embruten es netejaran
adequadament.
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs,
cables, etc.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ12 - PLATS DE DUTXA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ12M001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana
- Gres esmaltat
- Planxa d'acer
- Resina
- Acrílica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la dutxa a l'espai previst
- Anivellació correcte per a rebre l'enrajolat
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per la DF.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció 2,5 mm2 en
tots els casos.
Si el plat de dutxa és de planxa d'acer, també es connectarà al cos d'aquest.
Toleràncies d'instal·lació:
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Contacte revestiment-plat de dutxa: ± 1,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs
i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat.
Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari,
s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ13 - LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ13B71P.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de planxa d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Encastat a un taulell
- Sobre un peu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte,
la indicada per la D.F.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas,
sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha
de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ14 - INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ14BB12.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de sortida vertical o horitzontal, col·locat
amb fixacions verticals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte,
la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de
descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ2Z4127,EJ2ZA131,EJ2ZN43K,EJ2Z1131,EJ2111RC,EJ2351RC,EJ24A1RC,EJ28513G,EJ29A133.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
- Enllaç mural
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat
amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a
la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell
sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat
directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell
sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBI-AGUA-1975 Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las Normas Básicas para las Instalaciones interiores de
suministro de agua.
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____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ2351RC.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat
amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a
la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell
sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col.locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat
directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell
sanitari.
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua."
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ24 - AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ24A1RC.
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat
amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a
la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell
sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col.locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat
directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell
sanitari.
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua."
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
EJA - PRODUCCIO D'AIGUA CALENTA SANITARIA
EJA2 - ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJA263A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions murals
- Sobre bancades o paviment
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Fixació de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de diàmetre, connectats amb
contraplaques i encastats 80 mm en el suport.
L'aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius intermedis per a la seva fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec de condicions.
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama: >= 40 cm
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES Nº4
MAIG 2019

133

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificar l'estanqueitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d'aigua (prova d'estanqueitat).
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l'adequació del local amb entrada i sortida d'aire i conducte d'evacuació de
fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat.
- Verificar estanqueitat dels conductes d'evacuació de fums, la pressa d'anàlisi i la pressa de recollida de condensats.
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d'acumuladors elèctrics.
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d'acumulació d'aigua calenta i dels elements de seguretat.
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d'aigua a instal·lacions amb escalfador d'aigua centralitzat.
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa.
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es
procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
EN - ARMARIS
EN3 - VÀLVULES D'ESFERA
EN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EN314427.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la maneta amb la mà.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del
sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
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L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina.
____________________________________________________________________________
EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP2 - INTERCOMUNICACIÓ EN AUDIO I VIDEO
EP27 - CABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP271B03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col·locat en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació del cable dins del tub de protecció
- Connexió al circuit de comunicació
CONDICIONS GENERALS:
Tots els cables s'han de muntar protegits dins d'un tub de PVC, exclusiu per a contenir els conductors d'aquesta instal·lació. No
s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal·lació.
El diàmetre interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades el diàmetre del cercle circumscrit al feix dels conductors.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP4 - CABLES PER A TRANSMISSIÓ DE SENYAL
EP41 - CABLES COAXIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP411124.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conductors coaxials col·locats en tub.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col·locat
- Connexió al circuit de comunicació
CONDICIONS GENERALS:
En la conducció d'antenes (dipols) el conductor es pot col·locar agafat al pal, per mitjà d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu
del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges,
s'ha de col·locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més cable aliè a la instal·lació
de l'antena.
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla cap enrera. No s'admet mai la
malla recargolada.
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°.
Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de registre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar:
- Distàncies respecte senyals Forts (BT) o emissors de "soroll" (reactàncies etc.)
- Canalització correcta, amb safata (metàl·lica galvanitzada) o tub protector Ø mínim 16 mm. Identificació de conductors o
circuits
- Accessibilitat en registres. Caixes de connexió. Armaris repartidors etc.
- Verificar continuïtat elèctrica dels conductors, correspondència d'aparells, inexistència de curtcircuits, encreuaments o
contactes a terra en el cablejat.
- Certificar totes les preses de veu i dades segons l'estàndard de la categoria del material.
- Verificar el funcionament de centraletes
- Verificar el funcionament dels aparells receptors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar l'execució al cablejat, i el funcionament de la totalitat de preses de veu i dades.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir
el material afectat.
____________________________________________________________________________
EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
EP5 - INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES
EP53 - PRESES DE SENYAL TELEFÒNICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EP531114.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preses de senyals telefòniques per a comunicació telefònica.
S'han considerat els muntatges següents:
- Muntada superficialment
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- Encastada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntades superficialment:
- Fixació de la caixa al parament
Encastades:
- Col·locació de la caixa dins el corresponent caixetí encastat prèviament
CONDICIONS GENERALS:
Com a mínim s'ha d'instal·lar una presa per habitatge, una per oficina i una per nau, en llocs accessibles.
Distància mínima als serveis d'aigua, electricitat, calefacció i gas : 5 cm
Distància al terra per a telèfon mural : 1,50 m
Distància al terra per a telèfon sobre taula : 0,20 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL
H12 - IMPLANTACIONS D'OBRA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
H121E251.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin
muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
- Col·locació de les plataformes de treball
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Desmuntatge i retirada de la bastida
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont
- Col·locació de les plataformes de treball a terra
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra
- Desmuntatge i retirada de la bastida
Lloguer de bastida o pont penjant:
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al càlcul sense
deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas.
L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
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Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana composada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub
intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o inferior a 30 cm,
pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la
zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les condicions de
seguretat fixades pel RD 486/1997 “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo”
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els supòsits de
càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
- Línies amb tensió => 66.000 V: => 5 m
- Línies amb tensió < 66.000 V: => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar les
condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les
plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, especialment línies
elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti mes d'un tram de bastida sense arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
PONT PENJANT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicio y de trabajo, con elementos prefabricados, materiales, medidas, cargas de proyecto y
requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación de tubos de
acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.
____________________________________________________________________________
K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
k12 - IMPLANTACIONS D'OBRA
K12G - ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K12GF000,K12GG000,K12GK000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la seguretat de les obres.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a
subministrament inferior a 2 '' de D
- Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la sortida del quadres elèctrics o de l'escomesa, per a
subministrament a baixa tensió de 200 kVA, com a màxim
- Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament
de DN 100 mm, com a màxim
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió dels ramals que calgui anular
- Col·locació de taps o terminals
- Senyalització dels elements desconnectats
CONDICIONS GENERALS:
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexió per tal que no es produeixi una connexió per
error o desconeixement.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21485A1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans
de què es disposi i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els
carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar,
com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que
estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de
material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'EDIFICACIONS:
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m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al
finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS,
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES
O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE
FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2161511,K2163511,K2164771,K216M001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida
i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia de
2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles
efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de
que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
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Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a observar
les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de
material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a
l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques
o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i abans
d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest
cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2183501,K218M001,K218M002,K2183971,K218A410.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica
sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió
o contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb
mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió
o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que
estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de
material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O
CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K219M001,K2194421,K2197821,K2192311.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els
límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
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- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar,
com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de
mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
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ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a
l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la
DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento
del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21A3011,K21AM001,K21A2011,K21A1011,K21AM003,K21AM004,K21AM002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a
l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
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Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que
s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on
estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca
d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2
m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques
o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb
politges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21C - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21C201A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i aplec del material reutilitzable.
L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat
amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
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Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a
l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, si aquest no s'ha d'arrencar.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca
d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2
m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques
o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb
politges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21E - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21E1D11,K21E53G5,K21EM001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de
climatització, calefacció i ventilació mecànica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
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La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part de la
xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de
demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret
396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors
de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que
impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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K21GU025,K21GZ030,K21GZ006.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions
de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no
es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21H - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21H1121.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions
de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de llum superficial
- Desmuntatge de llum superficial
- Desmuntatge de fanal
- Desmuntatge de braç mural
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no
es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21J - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21J1011,K21JB111,K21JD111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions
de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no
es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21M - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21M0A40.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions contra incendis i
protecció.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Desmuntatge d'extintor i fixacions
- Desmuntatge de boca d'incendis
- Desmuntatge de detector o polsador d'incendis
- Desmuntatge de central de detecció d'incendis
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no
es retira ha de quedar convenientment protegit.
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21P - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21P2111,K21P3111,K21PM001,K21PM002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de
comunicacions.
- Desmuntatge d'altaveu amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge de central de megafonia, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
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Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no
es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat
l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21QM001,K21QM002.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i
mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5/25 m, com a màxim,
amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
- Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alçària de 5 m, com a màxim, amb
mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre
camió o contenidor
- Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec
de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
- Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i aplec per a la seva reutilització
- Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva reutilització o restauració
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
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Desmuntatge o arrencada dels elements
Neteja de la superfície de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials aprofitables al lloc d'aplec o
reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es van
retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL,
DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de
la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2R5426A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
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Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors
adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar
vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els
símbols de perillositat representat en les etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de
retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues
obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en
obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la
identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al
seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament
indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.
____________________________________________________________________________
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GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA73G1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i
emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT:
valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de
residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K51 - TERRATS
K511 - ACABATS DE TERRATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K511FBFK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb paviment flotant:
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense adherir.
Acabat amb capa granular:
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Acabat amb paviment fix:
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.
- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Acabat amb peces prefabricades de formigó:
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces en sec sobre el suport
Capa de protecció amb material granular:
- Replanteig del nivell
- Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Cura i protecció del material
Paviment de rajola ceràmica:
- Replanteig de l'especejament
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del paviment
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.
Amplària del junt: >= 3 cm
PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
- Cobertes ventilades: <= 5 m
- Cobertes no ventilades: <= 7,5 m
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar.
Separació entre peces: <= 0,2 cm
Junts perimetrals: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Nivells: ± 10 mm/total
- Alineació de les filades: <= 2 mm/m, <= 10 mm/total
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent (col·locat en sec): <= 5%
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: ± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens de
morter.
Separació entre peces: 0,2 - 0,5 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Nivells: ± 10 mm/total
- Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte per a cobertes transitables amb la
finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
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Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
Abans d'estendre la grava, es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de qualsevol material o runa.
La capa de grava o palet de riera s'estendrà amb rasclet
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de fàbrica.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta.
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.
- Replanteig de nivells.
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.
- Comprovació del gruix i les pendents.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5Z15PU0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà
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Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm
de gruix mitjà
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
- Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
- Replanteig de les pendents
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser
l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
- Pendents: ± 0,5%
- Planor: ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 50 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats
perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els
forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària: <= 4 m
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:
- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm
- Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm
- Aplomat: ± 10 mm
- Separació entre les peces: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les reglades;
els forats que restin s'han d'omplir manualment.
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MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
MASSISSAT AMB ARGILA EXPANDIDA ABOCADA EN SEC:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i
expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5Z27D50.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques
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Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques
Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de ciment ràpid i
recolzats sobre envanets de sostremort
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de capa de protecció de morter de ciment:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.)
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Cura i protecció del material
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:
- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces amb morter
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:
- Replanteig de les peces
- Clavat de les peces al suport
CAPA DE PROTECCIÓ:
Ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:
Ha de tenir junts de retracció.
Junts de retracció:
- Fondària: >= 0,7 cm
- Amplària: aprox. 0,4 cm
- Separació entre els junts: <= 500 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment: ± 5 mm
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcaments: >= 12 cm
SOLERA:
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els elements
han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als suports.
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a
trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels suports.
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors.
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Toleràncies d'execució:
- Nivell de solera: ± 10 mm
- Planor:
- Solera de material ceràmic: ± 5 mm/2 m
- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat: ± 10 mm/2 m
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i col·locats a trencajunt.
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a la fusta, per
evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm
Recolzament sobre suport: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent: ± 0,5%
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm
Recolzament sobre suport: >= 2 cm
Distància entre les fixacions situades en cantells: <= 15 cm
Distància entre les fixacions situades a l'interior: <= 30 cm
Distància entre els cargols de reforç: <= 90 cm
Toleràncies d'execució:
- Pendent: ± 0,5%
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EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a
trencajunt.
Els junts longitudinals han de ser a tocar.
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells.
Separació de les fixacions de la vora del panell: >= 2 cm
Penetració de les fixacions al suport: >= 2 cm
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:
La solera ha de ser plana i resistent.
Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm
Distància entre junts de dilatació: <= 5 m
Toleràncies d'execució:
- Separació d'elements verticals: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5ZD - MINVELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5ZD1G0K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical.
S'han considerat els tipus següents:
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb morter
- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o d'encadellat
ceràmics
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- Rejuntat i neteja dels junts
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la cobertura
- Rejuntat i neteja dels junts
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical:
- Replanteig de l'element
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació del morter
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
L'element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l'acabat de la coberta.
L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que impedeixi la filtració de l'aigua en el
parament.
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant, l'element de protecció ha de cavalcar per sobre
de les peces de la teulada.
Cavalcament de l'element de protecció sobre el parament:
- Coberta plana: >= 20 cm
- Coberta inclinada: >= 25 cm
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta: >= 10 cm
Pendent de la peça:
- Minvell contra parament: >= 100%
- Minvell encastat al parament: 25% - 50%
Toleràncies d'execució:
- Alineacions:
- Planxa: ± 5 mm/m; ± 20 mm/total
- Rajola ceràmica: ± 5 mm/m; ± 10 mm/total
- Maó: ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:
Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins d'una regata, que ha de quedar
reblerta de morter.
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT:
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha d'encastar com a mínim 1/3 de la
seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la recrescuda perimetral de la coberta.
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta.
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la coberta.
Volada màxima de la rajola:
- Col·locada amb morter: <= 10 cm
- Recolzada sobre rajola ceràmica: <= 15 cm
- Recolzada sobre encadellat ceràmic: <= 20 cm
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament vertical, ha de quedar encastada dins d'una
regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.
Cavalcament de les peces: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES:
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Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i de
qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al suport i
el cavalcament amb la resta de teules
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es
puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA AMB
PARAMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL PENDENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5ZH - BONERES I REIXES DE DESGUÀS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5ZHBDJ4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
- Bonera de fosa col·locada amb morter.
- Substitució de bonera i reixa metàl·lica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
Substitució de bonera i reixa metàl·lica:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
BONERA:

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES Nº4
MAIG 2019

166

El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera
sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel
fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha
de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals: >= 50 cm
Distància de la bonera al baixant: <= 5 m
Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm
REIXA DE DESGUÀS:
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
Junt entre el bastiment de suport i el paviment: 0,3 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment: - 5 mm
- Nivell entre dues reixes consecutives: ± 1,4 mm
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport: - 0,5 mm
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment: ± 1 mm
- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la
zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
SUBSTITUCIÓ DE BONERA I DE REIXA:
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components de la coberta.
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'han d'eliminar les restes de material de les peces d'unió, per tal de garantir la completa adherència de la peça amb la resta de
components de la coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
SUBSTITUCIÓ DE BONERA I DE REIXA:
Unitat de substitució realitzada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de
Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de
la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les
directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es
procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K7119D85.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense
protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines
bituminoses.
S'han considerat els tipus de membranes següents:
Membranes no protegides col·locades adherides:
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa d'oxiasfalt.
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:
- PN-1: Una làmina LBM-40
- PN-3: Una làmina LAM-3
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent
- PN-8: Una làmina LBM-48
Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades adherides:
- MA-2: Una làmina LO-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent
- MA-3: Una làmina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent
- MA-4: Dues làmines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb màstic modificat MM-IIB
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides, no adherides:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas
- Execució de la membrana per varies capes
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
- Repàs dels junts
Reparació puntual d'impermeabilització realitzat amb làmina bituminosa:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'imprimació en el seu cas
- Fixació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa exterior.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:
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Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements
que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de
dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
Angles (acord aixamfranat):
- Base : >= 5 cm
- Alçària : >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm
Dotació per capa:
+---------------------------------------------------+
¦
¦
Denominació
¦ Dotació per capa ¦
¦
¦
material
¦
(kg/m2)
¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LBM-24
¦
>= 2,2
¦
¦ membrana ¦LO-30, LO-30/M
¦
>= 2,7
¦
¦
¦LO-40,
¦
>= 3,6
¦
¦
¦LBM-30, LBM-30/M
¦
>= 2,8
¦
¦
¦LBM-40, LBM-40/G
¦
>= 3,8
¦
¦
¦LBM-48
¦
>= 4,5
¦
¦
¦LBM-50/G
¦
>= 4,8
¦
¦
¦LAM-3
¦
>= 4,2
¦
¦
¦Full alumini
¦
>= 0,124
¦
¦
¦50 micres
¦
¦
¦
¦Full alumini
¦
>= 0,2
¦
¦
¦80 micres
¦
¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material
¦Oxiasfalt OA
¦
>= 1,5
¦
¦adhesió
¦Màstic modificat
¦Valor mínim segons ¦
¦
¦MM-II B
¦capa i/o membrana ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦
>= 0,3
¦
¦prèvia
¦
ED
¦
¦
+---------------------------------------------------+
Desplaçament de les làmines superposades:
- 2 làmines: >= 1/2 de l'amplària de la làmina
- 3 làmines: >= 1/3 de l'amplària de la làmina
- 4 làmines: >= 1/4 de l'amplària de la làmina
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació.
Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament amb
els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cavalcament membranes de vàries làmines: >= 8 cm
Cavalcaments membranes d'una làmina:
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides: >= 12 cm
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:
- Longitudinals: >= 8 cm
- Transversals: >= 10 cm
Cavalcaments del feltre: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments: ± 20 mm
REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a la Documentació Tècnica o, a
manca d'aquesta, l'especificada per la DF.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C
per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel 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.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
- Pendent:
- PA-2, PA-3, PA-5: 1-10%
- PA-6, PA-7: 1-15%
- PA-8 PA-9: 0-15%
- PN-1 PN-3, PN-6: 1-5%
- PN-7 PN-8: 0-5%
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >= 1%
- MA-2: >= 10%
- MA-3: >= 5%
- MA-4: 5-15%
- GF-1: >= 20%
- GF-2: >= 15%
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Rugositats: <= 1 mm
- Resistència a la compressió: >= 200 kPa
- Humitat: <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats a
base de betum asfàltic
- 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 tals 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.
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.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, també, del
sol.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:
- LBM: Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor
- LAM -3: Amb adhesiu
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi en
aplicar calor.
MEMBRANA ADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base
quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts
singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest
abans que no es refredi.
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar 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.
REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:
Cal assegurar-se de la compatibilitat de la làmina amb la resta de components de la impermeabilització.
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reparar amb la temperatura d'aplicació de la làmina, amb la
temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació.
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L'operació de reparació s'ha de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components de la
impermeabilització.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que
conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la
impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i
sistemes constructius.
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja i repàs del suport.
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars,
tals com les vores, encontres, desguassos i junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
KAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS
KAP3 - BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KAP35196,KAP36176.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Bastiments de base per a folrar
- Bastiments de base per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
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No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges: <= 60 cm
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior:
- Amplària 40 <= a <= 100 cm: 2
- Amplària 100 <= a <= 175 cm: 3
- Amplària > 175 cm: 4
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La manera de col·locar el
bastiment ha de fer possible la col·locació posterior del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els impactes durant tot el procés
constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els
forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de col·locació del bastiment, que és imputable a una unitat d'obra específica de col·locació de
bastiments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________
KC - ENVIDRAMENTS
KC1 - VIDRES PLANS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KC151D0R.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de
balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre lluna trempat o no
- Vidre imprès trempat o no
- Vidre laminar de seguretat
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació a l'anglesa.
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular
- Millora acústica i/o tèrmica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminar o aïllant, allotjat als galzes de la fusteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a l'anglesa:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
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- Fixació del vidre al bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit d'obra
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Fixació del vidre al buit d'obra
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit d'obra
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra
- Fixació del vidre al buit d'obra
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final
Millora d'envidrat de balconera substituint els vidres antics:
- Desmuntatge dels llistons de vidre eliminació del màstic
- Desmuntatge dels vidres existents i abocat a contenidor dels materials sobrants
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara exposada a les agressions coincideixi amb
la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple:
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦
galze
¦perimetral ¦
¦ (mm) ¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 10
± 1,0 ¦ 2
± 0,5 ¦
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 12
± 1,0 ¦ 3
± 0,5 ¦
¦ <= 10 ¦
3 - 5
¦ 16
± 1,5 ¦ 4
± 0,5 ¦
¦
¦
5 - 7
¦ 20
± 2,0 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦
> 7
¦ 25
± 2,5 ¦ 6
± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 16
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 16
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦ > 10 ¦
3 - 5
¦ 18
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
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¦
¦
5 - 7
¦ 20
± 2,0 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦
> 7
¦ 25
± 2,5 ¦ 6
± 1,0 ¦
+-------------------------------------------------+
- Vidre amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦
vidre
¦ galze ¦perimetral ¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦ (mm)
¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
<= 20
¦
0,8 - 3
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
¦
3 - 5
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
5 - 7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
> 20
¦
0,8 - 3
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
3 - 5
¦ 22 ± 2,0¦
5
¦
¦
¦
5 - 7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
+--------------------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
Amplària galze
¦
¦
vidre
¦ lateral
¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦
¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦
<= 4
¦
3
¦
Gruix vidre + 6
¦
¦
> 4
¦
5
¦
Gruix vidre + 10
¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2
mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre simple:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦ (mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 3 - 8 ¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 1,0
¦
¦ 9 - 11 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
3
¦
¦
¦ ± 1,0
¦
¦ 4 - 8 ¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 1,5
¦
¦ 9 - 11 ¦
¦
¦ ± 2,0
¦
+----------------------------------------------+
Les toleràncies de la franquícia lateral són per als vidres col·locats a l'anglesa o amb llistó de
vidre.
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦ (mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7 ¦
¦
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 2,5
¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦18 - 20 ¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 3,0
¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 7,0
¦
+----------------------------------------------+
- Vidre amb cambra d'aire:
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+---------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14 - 18
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
19 - 23
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
24 - 28
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
30 - 32
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
34 - 38
¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
57
¦
¦
¦ ± 6,0
¦
¦
59 - 63
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 7,5
¦
¦
75
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
16 - 19
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
20 - 24
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
25 - 28
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
30 - 34
¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
38
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦
57 - 59
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
63
¦
¦
¦ ± 7,0
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
75 - 79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
+---------------------------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància
d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
- Vidre simple:
+-------------------------------+
¦ Gruix ¦Amplària¦Toleràncies ¦
¦ vidre ¦falques ¦
¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
(mm)
¦
¦--------¦--------¦-------------¦
¦ 3-4
¦
7
¦
± 0,5
¦
¦ 4-5
¦
8
¦
± 0,5
¦
¦
6
¦
9
¦
± 0,5
¦
¦
8
¦ 11
¦
± 1,0
¦
¦ 10
¦ 13
¦
± 1,0
¦
¦ 9/11
¦ 14
¦
± 1,0
¦
+-------------------------------+
- Vidre laminar o de protecció al foc:
+-------------------------------+
¦ Gruix ¦Amplària ¦Tolerància ¦
¦ vidre ¦falques ¦
¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7 ¦ 10
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 11 ¦ 14
¦ ± 1,0
¦
¦12 - 13 ¦ 16
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦ 23
¦ ± 2,0
¦
¦26 - 28 ¦ 31
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦ 48
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦ 64
¦ ± 7,0
¦
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+-------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques ¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦----------¦
¦
14 - 16
¦ ± 1,5
¦
¦
17 - 21
¦ ± 2,0
¦
¦
22 - 26
¦ ± 2,5
¦
¦
27 - 31
¦ ± 3,0
¦
¦
32 - 34
¦ ± 3,5
¦
¦
38 - 40
¦ ± 4,0
¦
¦
42 - 46
¦ ± 4,5
¦
¦
57 - 59
¦ ± 6,0
¦
¦
63
¦ ± 6,5
¦
¦
73 - 75
¦ ± 7,5
¦
¦
79
¦ ± 8,0
¦
+------------------------------------+
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:
VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX:
- Tipus normals: Llargària i amplària en múltiples de 3 cm
- Tipus especials: Llargària en múltiples de 25 cm, Amplària en múltiples de 10 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària: Múltiples de 10 cm
VIDRE ARMAT INCOLOR:
- Llargària: Múltiples de 25 cm
- Amplària <= 90 cm: Múltiples de 15 cm. > 90 cm: Múltiples de 10 cm
VIDRE TREMPAT:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,15 m2: 0,15 m2 per unitat
VIDRE LLUNA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
MILLORA D'ENVIDRAMENT DE BALCONERA AMB SUBSTITUCIÓ DE VIDRES:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
____________________________________________________________________________
KK - INSTAL·LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS
KKK - REIXETES DE VENTILACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KKK15221.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reixetes metàl·liques per a ventilació de recintes amb gas, fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la reixeta
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La reixeta ha de quedar fixada sòlidament al suport pels orificis de subjecció disposats pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
- Posició horitzontal: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop acabada la instal·lació, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges i material d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11.

____________________________________________________________________________
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AMIDAMENTS
Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

1

01
01
01
01

K21QM001
Num.
1

Data: 13/06/19

m3

Pàg.:

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
ENDERROCS
EXTRACCIÓ DE MOBILIARI

Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor per traslladar a abocador autoritzat distància màxima 20km

Text

Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

K21QM002
Num.
1

m3

15,000

Trasllat amb mitjans manuals de cd i vinils existents a dependècies municipals

Text

Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
01
02

K12GF000
Num.

u

Text

5,000

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
ENDERROCS
ENDERROCS

Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria existent, per a subministrament de D inferior a 2''
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

K12GG000
Num.

u

Text

1,000

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica existent, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

K12GK000
Num.

u

Text

1,000

Anul·lació d'instal·lació interior de gas existent, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

K2161511
Num.
1
2

m2

Text

previsió
cantonada zona façana principal

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

5,000

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

TOTAL Fórmula

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

15,000
TOTAL AMIDAMENT

2

1

1,000

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000

2,000
0,600

[E]

[F]

2,750
2,750

TOTAL Fórmula

5,500 C#*D#*E#*F#
1,650 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

K2163511
Num.
1

m2

Text

Tipus

zona lavabo

3

zona oficines

5
6
7
8

7,150

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2
4

zona façana (pati)

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,250
2,450
0,500
0,600
0,950
5,850
3,250
1,450

[E]

[F]

2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
TOTAL AMIDAMENT

6

K2164771
Num.

m2

Text

Tipus

1

previsió
porta accés H1
3 finestra H3
4

Num.
1

m2

Text

Tipus

tancaments zona locutoris

3
4
5
6
7

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000

4,000
0,200
0,200
1,000

[E]

[F]

2,100
2,100
0,400

Num.
1

m2

Text

Tipus

aseo

[C]

[D]

4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,960
5,900
7,800
4,200
2,650
1,100
0,450

[E]

[F]

2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750

Num.
1

m2

Text

locutoris i sales de control

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

32,560
16,225
21,450
11,550
7,288
3,025
1,238

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

93,336

[C]

[D]

2,000
1,000

1,300
0,250

[E]

[F]

2,600
2,600
TOTAL AMIDAMENT

K218M001

4,000
0,420
0,420
0,400

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2

9

TOTAL Fórmula

5,240

TOTAL AMIDAMENT
K2183501

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Enderroc de conjunt de paret divisòria formada per varies parets de maó, aïllaments, revestiments, sòcols i
peces de remat i decoració de fusta, de 25/30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

2

8

6,875
6,738
1,375
1,650
2,613
16,088
8,938
3,988
48,265

TOTAL AMIDAMENT
K216M001

TOTAL Fórmula

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

2

7

2

TOTAL Fórmula

6,760 C#*D#*E#*F#
0,650 C#*D#*E#*F#
7,410

Arrencada d'enmoquetat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Tipus

[C]

[D]

1,000

7,800

[E]

[F]

2,600

TOTAL Fórmula

20,280 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

2

1,000
1,000
1,000

3
4

4,100
2,500
1,100

Pàg.:
2,600
2,600
2,600

TOTAL AMIDAMENT
10

K218M002
Num.
1

m2

Text

Tipus

zona lavabo actual

3

40,300

cuina

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000

0,200
0,800
1,250
2,800

[E]

[F]

2,750
2,750
2,750
0,700
TOTAL AMIDAMENT

11

K2183971
Num.

m

Text

Tipus

1

finestra a pati posterior
finestra a pati posterior
3 porta pati

Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000

1,400
0,400
1,450

[E]

[F]

Tipus

Num.
1

m2

Text

3,250

[C]

[D]

1,000

67,750

[E]

[F]

67,750

Arrencada de paviment existent format per paviment sintètic sobre capa de suro adherits químicament, amb
mitjans manuals, utilitzant els dissolvents adequats, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

paviment vinilic existent

K2194421
Num.
1
2

m2

Text

[C]

[D]

1,000

40,100

[E]

[F]

40,100

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

paviment pati
paviment lavabo

K2197821
Num.
1

m

Text

sòcol zona passadis
zona redacció
3 zona equips
4 zona discos
2

TOTAL Fórmula

40,100 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

1,000
1,000

4,500
1,450

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4,500 C#*D#*E#*F#
1,450 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

TOTAL Fórmula

67,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
14

TOTAL Fórmula

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

cel ras

K219M001

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

1,400 C#*D#*E#*F#
0,400 C#*D#*E#*F#
1,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
13

0,550
2,200
3,438
1,960
8,148

TOTAL AMIDAMENT
K218A410

TOTAL Fórmula

Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2

12

10,660 C#*D#*E#*F#
6,500 C#*D#*E#*F#
2,860 C#*D#*E#*F#

Repicat d'arrebossat o enguixat en parament vertical, per l'aplicació de posteriors capes de revestiment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2
4

3

5,950

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000

22,100
12,600
11,500
10,100

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

22,100
12,600
11,500
10,100

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
16

K2192311
Num.

Text

1

pati

m3

56,300

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Tipus

[C]

[D]

1,000

4,500

[E]

[F]

0,100
TOTAL AMIDAMENT

17

K21A3011
Num.

u

Text

Tipus

1

portes varies
armari empotrat
3 porta exterior

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

6,000

Arrencada de full i bastiment de porta de dimensions especials i aïllament interior interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

portes accés locutoris

[C]

[D]

[E]

[F]

K21A2011
Num.
1

u

Text

4,000

Arrencada de full i bastiment de balconera, vidre inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Tipus

porta accés pati

[C]

[D]

[E]

[F]

K21A1011
Num.

u

Text

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

20

TOTAL Fórmula

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

4,000
TOTAL AMIDAMENT

19

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

4,000
1,000
1,000

u

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

TOTAL AMIDAMENT
K21AM001

TOTAL Fórmula

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

2

18

4

1,000

Arrencada de full i bastiment de finestra, vidre inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

finestres façanes
- locutori
3 - passadis
2

2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

2,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

21

K21AM003
Num.
1

u

Text

Arrencada de full i bastiment de finestra doble interior, vidres inclosos, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Tipus

locutoris

[C]

[D]

[E]

K21AM004

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

22

3,000

3,000

Arrencada de bastiment de porta per part de càrrega de 15cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor, prenent les messures necessàries per la consolidació provisional de la paret fins la
col.locació del nou bastiment i/o llinda

EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1
2

Text

Data: 13/06/19

Tipus

porta accés passadis
porta accés zona CD

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

K21E1D11
Num.
1

u

Text

3,000

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per
la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

instal.lació existent

[C]

[D]

[E]

[F]

K21E53G5

Num.
1

u

Text

1,000

Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 1500 kW de potència calorífica
màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor
Tipus

instal.lació existent

[C]

[D]

[E]

[F]

K21EM001

Num.
1

u

Text

1,000

Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 1500 kW de potència calorífica
màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega
manual i mecànica sobre camió o contenidor
Tipus

instal.lació existent

[C]

[D]

[E]

[F]

K21GU025
Num.
1

u

Text

1,000

Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i
1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

zona comptadors actual

[C]

[D]

[E]

[F]

K21GZ030
Num.
1

u

Text

3,000

Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Tipus

previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

K21GZ006

Num.
1

Text

previsió

m

TOTAL Fórmula

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

15,000
TOTAL AMIDAMENT

28

TOTAL Fórmula

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

27

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

26

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

25

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

24

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

2,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

23

5

15,000

Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini, amb aïllament i
coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

1,000

240,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

240,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

240,000

EUR
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AMIDAMENTS
29

K21H1121
Num.

u

Text

Data: 13/06/19

Pàg.:

Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
Tipus

1

llums emergència
pilots
3 llums encastades

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
K21J1011
Num.
1

u

Text

19,000

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

habitatge

[C]

[D]

[E]

[F]

K21JB111
Num.

u

Text

1,000

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

K21JD111
Num.

u

Text

1,000

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

K21M0A40
Num.
1

u

Text

1,000

Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva
reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor
Tipus

extintors i accesoris

[C]

[D]

[E]

[F]

K21P2111
Num.

u

Text

2,000

Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

K21P3111
Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

35

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

34

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

33

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

32

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

31

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
11,000 C#*D#*E#*F#

4,000
4,000
11,000

2

30

6

2,000

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

2,000
TOTAL AMIDAMENT

2,000

EUR
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36

K21PM001

Num.

Data: 13/06/19

u

Pàg.:

Desmuntatge d'antena de radio existent a la coberta de l'edifici, així com tots els elements que li són propis i
conformen la instal.lació (cablejats, tensors, ...). S'inclou la redacció del projecte de desmuntatge d'antena, el
desmuntatge manual i la carrega manual sobre contenidor o camió.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

K21PM002
Num.

u

1,000

Desmuntatge d'antena de radio existent a balcó, així com tots els elements que li són propis i conformen la
instal.lació (cablejats, tensors, ...), amb mitjans manuals i carrega manual sobre contenidor o camió.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

K21AM002
Num.
1

u

1,000

Arrencada de reixeta exterior ubicada a façana principal amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Text

Tipus

reixeta

[C]

[D]

[E]

[F]

K21485A1
Num.
1

m

1,000

Enderroc de biga de perfil laminat, s'inclou els tensors i elements metàl.lics que li són propis, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Text

Tipus

H2

[C]

[D]

1,000

2,600

[E]

[F]

K21C201A
Num.
1

m2

2,600

Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials
per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Text

Tipus

claraboia

[C]

[D]

[E]

1,000

1,400

1,500

[F]

1

01
01
01
03

K2R5426A
Num.
1
2
3
4
5
6

Text

envà de 5cm
envà 10cm
paret de 15
parets locutoris
enrajolat
enmoquetat

m3

TOTAL Fórmula

2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

TOTAL Fórmula

2,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

40

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

39

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

38

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

37

7

2,100

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
ENDERROCS
TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

7,150
48,265
5,240
93,336
7,410
40,300

[E]

[F]

0,050
0,100
0,150
0,270
0,010
0,010

TOTAL Fórmula

0,358
4,827
0,786
25,201
0,074
0,403

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Data: 13/06/19

arrebosat
escopidor
cel ras
paviment vinil i suro
paviment ceràmic
socol
portes/macs
solera
AA conductes
maquina int
maquina ext
armaris electrics
linies electriques
mecanismes electrics
llumeres
aigua
inodor
lavabo
extintors
antena coberta
antena balco
telefonia i tv
biga
vidre
mobiliari
esponjament 30%

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
20,000
1,000
3,750
1,000
1,000
3,000
1,000
15,000
19,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
0,500
2,000
1,000
1,000
15,000
66,578

8,148
3,250
67,750
40,100
5,950
56,300
2,000
0,450

Pàg.:

0,100
1,500

0,010
0,020
0,030
0,010
0,020
0,020
0,100

1,500
1,500
0,400

1,500
2,000
0,400

0,300
0,400
0,150

0,100
0,200

0,100
0,100

0,050
0,100

0,800
0,500
0,200

0,600
0,400
0,200

0,450
0,700
0,400

0,100
0,150
2,100

0,100
0,150

0,050
2,600
0,010

0,300

0,300
TOTAL AMIDAMENT

2

K2RA73G1

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

m3

Text

envà de 5cm
envà 10cm
paret de 15
parets locutoris
enrajolat
enmoquetat
arrebosat
escopidor
cel ras
paviment vinil i suro
paviment ceràmic
socol
portes/macs
solera
AA conductes
maquina int
maquina ext
armaris electrics
linies electriques
mecanismes electrics
llumeres
aigua
inodor
lavabo

0,081
0,020
2,033
0,401
0,119
0,113
6,000
0,450
3,750
0,675
1,200
0,072
1,000
0,008
0,038
1,000
0,216
0,140
0,032
2,000
0,500
0,001
0,059
0,021
15,000
19,973

8

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

86,551

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
20,000
1,000
3,750
1,000
1,000
3,000
1,000
15,000
19,000
1,000
1,000
1,000

7,150
48,265
5,240
93,336
7,410
40,300
8,148
3,250
67,750
40,100
5,950
56,300
2,000
0,450

[E]

[F]

0,100
1,500

0,050
0,100
0,150
0,270
0,010
0,010
0,010
0,020
0,030
0,010
0,020
0,020
0,100

1,500
1,500
0,400

1,500
2,000
0,400

0,300
0,400
0,150

0,100
0,200

0,100
0,100

0,050
0,100

0,800
0,500

0,600
0,400

0,450
0,700

0,300

TOTAL Fórmula

0,358
4,827
0,786
25,201
0,074
0,403
0,081
0,020
2,033
0,401
0,119
0,113
6,000
0,450
3,750
0,675
1,200
0,072
1,000
0,008
0,038
1,000
0,216
0,140

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS
25
26
27
28
29
30
31
32

Data: 13/06/19

extintors
antena coberta
antena balco
telefonia i tv
biga
vidre
mobiliari
esponjament 30%

2,000
2,000
0,500
2,000
1,000
1,000
15,000
66,578

Pàg.:

0,200

0,200

0,400

0,100
0,150
2,100

0,100
0,150

0,050
2,600
0,010

0,300

33

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

1

01
01
02
01

E612E030

Num.
1

m2

Text

86,551

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter M-4. Formacio de tancaments alçaria maxima 4m. amb
mitjans de proteccio inclos. C.Amid.: m2 de paret 'buit per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50%
entre 4 i 8m.
Tipus

formació de nova façana

3

tapar finestra existent
ampit finestra nova H3
5 porta accés H1
6 reposició façana carrer (reixeta)
4

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,800
0,400
0,900
0,200
1,500

[E]

[F]

2,500
2,500
1,000
1,100
2,100
0,500
TOTAL AMIDAMENT

E81126L3
Num.
1

m2

Text

Tipus

formació de nova façana

3

tapar finestra existent
reposició façana carrer (reixeta)
5 ampit finestra obra nova
4

Num.

m

Text

1

FA.1
FA.2
3 PA.1

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,800
0,400
1,500
0,900

[E]

[F]

2,500
2,500
1,000
0,500
1,100

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000

1,300
0,900
0,800

[E]

E6Z11566

u

TOTAL Fórmula

5,000
4,500
0,400
0,750
0,990

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

11,640

[F]

TOTAL Fórmula

1,300 C#*D#*E#*F#
0,900 C#*D#*E#*F#
0,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10
Tipus

2

5,000
4,500
0,400
0,990
0,420
0,750
12,060

TOTAL AMIDAMENT
E8K1D14K

TOTAL Fórmula

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical amb morter mixt 1:0,5:4, inclos elements de seguretat i
proteccio a quansevol alçaria.

2

3

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
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FAÇANES

2

2

0,032
2,000
0,500
0,001
0,059
0,021
15,000
19,973
0,000

9

3,000

Caixa de persiana monolítica, de ceràmica per a revestir, de 31.4x30x100 cm, per a un accionament a través
motor, cinta o torn, col·locada amb morter
EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 13/06/19

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

17CDE045

Num.
1

m2

0,000

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 1.05 m2.K/W
de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús
corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment
amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN
998-1, col·locat manualment i acabat rugós, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera
d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons
CTE/DB-HS

Text

Tipus

NOVA FAÇANA

2
3

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000

1,100
1,500
1,750

[E]

[F]

2,800
2,800
2,800
TOTAL AMIDAMENT

6

E86BM001

Num.
1

m2

Text

Tipus

FA.1
FA.2

4
5

PA.1

6
7
8

cantonera
remat

1

01
01
02
02

EB1218BM
Num.
1

m

Text

[C]

[D]

2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000

0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,250
0,100
0,050

[E]

[F]

1,500
1,400
1,500
0,900
2,100
0,900
2,750
2,750

Num.

Text

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de
100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Tipus

m

0,750
0,350
0,750
0,225
1,050
0,225
0,275
0,138
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TANCAMENTS DE SEGURETAT

brana pati

EB12M001

TOTAL Fórmula

3,763

[C]

[D]

1,000

1,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

3,080 C#*D#*E#*F#
4,200 C#*D#*E#*F#
4,900 C#*D#*E#*F#
12,180

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

TOTAL Fórmula

Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 0.8 mm de gruix, acabat lacat color especial, tallat a mida,
amb plegat en L (1cm) per formació de cantonera, col·locat amb adhesius químics a paraments verticals i agafat
a premarc de fusteria amb mitjans mecànics. S'inclou la part proporcional de petit material per deixar l'element
completament acabat.

2
3

TOTAL Fórmula

F
TOTAL AMIDAMENT

5

10

1,500

Suplement de barana d'acer per a pintar, amb passamà de d.5cm (mateixes característiques que l'existent),
ancorat a façana.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1
2

Data: 13/06/19

barana finestres
barana exterior

2,000
1,000

Pàg.:
3,000 C#*D#*E#*F#
3,850 C#*D#*E#*F#

1,500
3,850
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

1

01
01
03
01

K5Z15PU0
Num.
1

m3

Text

6,850
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COBERTES

Reblert amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec
Tipus

pati complert

[C]

[D]

1,000

6,100

[E]

[F]

0,100
TOTAL AMIDAMENT

2

K5Z27D50
Num.

m2

Text

Tipus

Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

2,000

6,100

[E]

[F]

12,200

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color vermell i
de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10
Tipus

tot el pati

K5ZD1G0K
Num.
1

m

Text

[C]

[D]

1,000

6,100

[E]

[F]

6,100

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter mixt 1:2:10
Tipus

tot el pati

K7119D85

Num.

m2

Text

[C]

[D]

1,000

12,650

[E]

[F]

Tipus

1

12,650 C#*D#*E#*F#
12,650

[C]

[D]

1,000
1,000

6,100
12,650

[E]

[F]

0,250
TOTAL AMIDAMENT

K5ZHBDJ4
Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

2

6

TOTAL Fórmula

6,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

12,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

0,610 C#*D#*E#*F#
0,610

TOTAL AMIDAMENT
K511FBFK

TOTAL Fórmula

Capa de protecció de morter de calç 1:4, elaborat a l'obra, de 4 cm de gruix, armat amb malla de fibra de vidre
revestida de PVC, amb acabat remolinat

1

3

11

TOTAL Fórmula

6,100 C#*D#*E#*F#
3,163 C#*D#*E#*F#
9,263

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions mecàniques
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

1

01
01
03
02

E7C2I030

Num.
1

m2

1,000
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AÏLLAMENTS

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica >= 1,05 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locades sense adherir.
Col.locat en façanes a quansevol alçaria. Subjectats a tancament amb rosetes de PVC (aprox. 1 per m2.
C.Amid.: m2 de parament descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2.

Text

Tipus

INTERIOR HABITACIÓ H2

[C]

[D]

1,000

2,600

[E]

[F]

2,750
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

1

01
01
04
01

KKK15221
Num.
1
2

u

Text

Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament
Tipus

Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

1AE0M002

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000

u

3,000

Tancament exterior d'alumini lacat color blanc, de dimensions 130x125+25 cm, EWA/EURAS amb trencament
de pont tèrmic, tipus bloc, amb dues fulles practicables, sistema compacte persiana enrrollatble integrada,
alumini termic de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg de pes per m2, amb
guies, col.locat amb bastiment, de base d'acer galvanitzat, doble vidre: lluna incolora de 6mm de gruix, cambra
d'aire de 8 mm i lluna incolora de 8mm, amb dimensions dels galzes segons UNE 85222, coeficient mitjà de
transmitància tèrmica de la totalitat de l'obertura (Km) com a màxim 3,30 W/m2 K, amb ferramenta
d'accionament amb maneta i tanca de 3 punts, amb fulles practicables i 25 cm de caixa de persiana, classificació
mínima de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent segons UNE 85220 o superior segons
resultats d'assaig, amb persiana i guies d'alumini del mateix color que la fusteria, tapa recoberta amb poliestirè
expandit de 20 mm de gruix i p/p de guies, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes desmuntables,
perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, ferratges d'alumini blanc,
totalment acabada segons plànol de detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'obra). Dimensions
1300x1250mm., amb aillament acustic interior de 51dB, compossat per alumini pintat al pol, interior amb
fonoabsorvent. Inclos muntatge. Conjunt acabat i probat segons planols.
Conjunt de 2 fulles practicables 65x1250cm. mides totals 130x125+25cm.Tipus V-130

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

2,000
1,000

Tipus

FA.1

7,150 C#*D#*E#*F#
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ALUMINI

reixetes ventilació cuina
reixeta ventilació bany

1AE0M001

TOTAL Fórmula

7,150

TOTAL AMIDAMENT
2

12

1,000

Tancament exterior d'alumini lacat color blanc, de dimensions 85x125+25 cm, EWA/EURAS amb trencament de
pont tèrmic, tipus bloc, amb dues fulles practicables, sistema compacte persiana enrrollatble integrada, alumini
termic de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg de pes per m2, amb guies,
col.locat amb bastiment, de base d'acer galvanitzat, doble vidre: lluna incolora de 6mm de gruix, cambra d'aire
de 8 mm i lluna incolora de 8mm, amb dimensions dels galzes segons UNE 85222, coeficient mitjà de
EUR
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Data: 13/06/19

Pàg.:

13

transmitància tèrmica de la totalitat de l'obertura (Km) com a màxim 3,30 W/m2 K, amb ferramenta
d'accionament amb maneta i tanca de 3 punts, amb fulles practicables i 25 cm de caixa de persiana, classificació
mínima de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent segons UNE 85220 o superior segons
resultats d'assaig, amb persiana i guies d'alumini del mateix color que la fusteria, tapa recoberta amb poliestirè
expandit de 20 mm de gruix i p/p de guies, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes desmuntables,
perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral d'evacuació d'aigua, ferratges d'alumini blanc,
totalment acabada segons plànol de detall (inclou col.locació de premarc i segellat amb l'obra). Dimensions
850x1250mm., amb aillament acustic interior de 51dB, compossat per alumini pintat al pol, interior amb
fonoabsorvent. Inclos muntatge. Conjunt acabat i probat segons planols.
Conjunt de 2 fulles practicables 425x1250cm. mides totals 85x125+25cm.Tipus V-85
Num.
1

Text

Tipus

FA.2

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

1A1EM001

Num.
1

m2

Text

1,000

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x210cm, amb balconera d'alumini lacat de
una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes, bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5, reixa inferior de ventilació, i persiana
enrotllable d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies.
Tipus

PA.1

[C]

[D]

1,000

0,800

[E]

[F]

2,100
TOTAL AMIDAMENT

5

EAN51542
Num.
1

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

1,000

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x150 cm
Tipus

FA.2

[C]

[D]

[E]

[F]

EAN52384
Num.
1

u

Text

1,000

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x235 cm
Tipus

PA.1

[C]

[D]

[E]

[F]

KC151D0R
Num.
1

Text

claraboia

m2

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

1,000

u

1,680 C#*D#*E#*F#

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb accessoris per a
persiana, per a un buit d'obra aproximat de 135x150 cm

FA.1

EAN51342

TOTAL Fórmula

1,680

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

1,000

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral
transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma irregular. Inclou confecció de plantilles
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

1,400

1,500
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

2,100 C#*D#*E#*F#
2,100

EUR
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Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

1

01
01
04
02

KAP35196
Num.
1

Data: 13/06/19

u

Text

Pàg.:
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Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 90
cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Tipus

porta entrada

[C]

[D]

[E]

[F]

KAP36176
Num.
1

u

Text

1,000

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de
70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
Tipus

portes noves tipus bloc

[C]

[D]

[E]

[F]

EAQAI003

Num.

u

Text

3,000

Porta kit d'entrada a habitatge amb fulla batent, tipus bloc semi massis, muntada a taller i col.locada a l'obra
sobre bastiment de base de 24cm, de fusta xapada de roure envernissada i de 45 mm de gruix, de cares llises i
interior de fusta massissa, de 90 cm d'amplària i de 220 cm d'alçària, inclòs tapetes, ferramenta enllautonada
per a penjar, pany de caixa encastat pel cantell tipus MCM model 1419R de cop i clau de seguretat amb 3 punts
d'ancoratge, maneta tipus Tecosur model Europa 5002, pom i espiell. S'inclou l'envernissat de la porta, base i
folrat de bastiment i tapetes a taller.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

KAQE1473

Num.
1
2

u

Text

1,000

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 70 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb fulla amb
galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta
de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà
Tipus

portes noves tipus bloc
previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

EAQF8L16

Num.
1
2

u

Text

[C]

[D]

[E]

EAZGG290

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

4,000

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial
ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les
guies de la caixa encastada
Tipus

bany
cuina

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

3,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

14

2,000

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de
pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements
de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta

EUR
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Num.
1
2

Data: 13/06/19

Text

Tipus

bany
cuina

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

EAQDM001

Num.
1

u

2,000

Formació d'armari en DM acabat lacat color blanc, de dimensions totals 60x43x250cm, format per:
- Revestiment interior de l'armari amb melamina acabat color blanc.
- Dues lleixes de melamina acbat color blanc.
- Barra de penjar d'alunimi anoditzat.
- Dues portes batents de DM acabat lacat color blanc.
- Ferramenta del conjunt.
- Tiradors d'acer inoxidable.
Conjunt completament acabat.

Text

Tipus

armari entrada

[C]

[D]

[E]

[F]

KAQEM001
Num.
1

u

1,000

Folrat de marc de i tapajunts de tauler aglomerat hidròfug xapat, acabat lacat blanc, de preu mitjà

Text

Tipus

pas menjador

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
05
01

E612ER1V

Num.
1

m2

Text

1,000
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Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-. Per formació de paret de càrrega.
Tipus

menjador

[C]

[D]

1,000

1,000

[E]

[F]

2,600
TOTAL AMIDAMENT

2

E8KAEG12
Num.
1
2

m

Text

[C]

[D]

1,000
1,000

1,600
1,000

[E]

E652I100

m2

2,600 C#*D#*E#*F#
2,600

[F]

TOTAL Fórmula

1,600 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

Formacio de llindes de formigo/ceràmica prefabricada per una llum fins a 3m. segons detall de projecte.
Amplaria util 40-45cm.
Tipus

porta menjador
porta h1

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

15

2,600

Trasdosat semidirecte amb plaques de cartró-guix de 15 mm amb aïllament incorporat de llana de roca de
40mm de gruix fixat sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils ´´C´´ de 60x46 mm, col.locats cada
60 cm, inclou la banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes,
tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de
caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar. S'inclouen la col·locació de
caixetins, caixes i altres elements incorporats. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el
50% entre 4 i 8m2
EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 13/06/19

Tipus

Interior H2

[C]

[D]

1,000

2,600

[E]

Pàg.:

[F]

2,700
TOTAL AMIDAMENT

4

E652I005

Num.
1

m2

Text

Tipus

parets enmoquetades

Num.
1
2

m2

Text

[C]

[D]

1,000
1,000

4,200
9,150

[E]

[F]

2,600
2,600

Tipus

H2
H1

4

bany

6
7
8
9

cuina
armari
11 menjador
10

E652I300

Num.
1

u

Text

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000

3,100
2,180
3,000
1,350
2,350
2,400
1,450
0,700
2,350
0,600
4,150

[E]

[F]

2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750
2,750

Tipus

bany

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

bany

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000

m2

8,525
5,995
8,250
3,713
12,925
6,600
3,988
1,925
12,925
1,650
11,413
77,909

TOTAL AMIDAMENT
E652I200

TOTAL Fórmula

Increment per habitatge en formacio cambra humida, pel conjunt de sistemes de fixació especials per sanitaris,
caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables, termos acumuladors elèctrics,
calderes i altres elements incorporats en els tancament de parament d'obra seca de cartró-guix, segons
descripció de projecte.

2

7

10,920 C#*D#*E#*F#
23,790 C#*D#*E#*F#
34,710

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

Envà plaques cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals de 46x36 mm
col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals de 48x30 mm, aillament amb plaques semirígides de llana de roca de
40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de cartró-guix de 15 mm de gruix fixats mecànicament.
S'inclouen la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats, banda elàstica de recolzament de
perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de
cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart
totalment enllestit per a pintar. Acompliran la normativa acústica CTE. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats
més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

3
5

7,020 C#*D#*E#*F#
7,020

TOTAL AMIDAMENT
E652I020

TOTAL Fórmula

Aplacat directe amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix amb pasta adequada d'agafar inclou el tractament
adequat de junts: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps
de cargols, lijat i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar, cantonades i arestes.S'inclouen
la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més
grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2

2

5

16

2,000

Increment per sustitució de placa normal de cartró guix de 15 mm per placa de cartró guix hidròfuga i resistent a
l'aigua de 15 mm de gruix en trasdossats, envans i sostres de cartró guix. C.Amid.: m2 d'envà descomptant
forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2
Tipus

[C]

[D]

1,000

7,900

[E]

[F]

2,700

TOTAL Fórmula

21,330 C#*D#*E#*F#
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

2
3

1,000
1,000
1,000

cuina

4

3,350
5,700
5,450

Pàg.:

2,700

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

1

01
01
06
01

E9DA1E1W

Num.
1
2

m2

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
PAVIMENTS
PAVIMENTS

Paviment interior, de rajola de gres porcelanic rectificat de forma rectangular preu alt de 20 €/m² compra a
fabrica, de 6-7 peces m2 com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

Text

Tipus

bany
cuina

E9QH13M3

Num.

m2

[C]

[D]

1,000
1,000

3,350
5,450

[E]

[F]

Text

Tipus

1

menjador
H1
3 H2
4 H3
5 passadis

3,350 C#*D#*E#*F#
5,450 C#*D#*E#*F#
8,800

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

15,750
10,400
6,100
10,450
12,500

[E]

[F]

Num.
1
2
3
4
5
6

m

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

55,200

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,
col·locat amb tacs d´expansió i cargols

Text

Tipus

menjador
H1
H2
H3
passadis
cuina

7
8

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

16,450
13,300
10,000
13,300
24,300
0,600
0,600
1,350

[E]

01
01
07
01

[F]

TOTAL Fórmula

16,450
13,300
10,000
13,300
24,300
0,600
0,600
1,350
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

TOTAL Fórmula

15,750
10,400
6,100
10,450
12,500
TOTAL AMIDAMENT

E9U7U110

TOTAL Fórmula

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic elevat, classe 23 (UNE-EN 13329), de 1190 a
1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 9.5 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta
densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

2

3

3,350 C#*D#*E#*F#
15,390 C#*D#*E#*F#
5,450 C#*D#*E#*F#
45,520

TOTAL AMIDAMENT
2

17

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

79,900

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
REVESTIMENTS
REVESTIMENTS PARETS VERTICALS

EUR
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AMIDAMENTS
1

E81131D4
Num.
1

Data: 13/06/19

m2

Text

Tipus

bany

3

cuina

[C]

[D]

1,000
2,000
1,000
1,000

7,950
0,700
0,100
2,900

[E]

[F]

2,600
2,600
2,600
0,600
TOTAL AMIDAMENT

2

E8121112
Num.
1

m2

4

Text

Tipus

caixó sanejament
finestra H2
porta accés H1

E82C123V

Num.
1

m2

Text

Tipus

bany

3

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
2,000

0,900
0,250
1,000
0,300

[E]

[F]

2,700
2,700
1,100
2,500

Num.
1
2

m

[C]

[D]

1,000
2,000
1,000

7,950
0,700
0,100

[E]

[F]

2,600
2,600
2,600

Tipus

bany
cuina

[C]

[D]

[E]

4,000
1,000

01
01
07
02

E844103A
Num.
1

Text

menjador
H1
3 H2
4 H3
5 cuina
2

m2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

20,670 C#*D#*E#*F#
3,640 C#*D#*E#*F#
0,260 C#*D#*E#*F#
24,570

[F]

2,600
2,600
TOTAL AMIDAMENT

1

2,430
0,675
1,100
1,500

Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat, col.locada amb morter adhesiu.

Text

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

TOTAL Fórmula

5,705

TOTAL AMIDAMENT
E82ZU100

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m amb rajola de gres porcel.lànic premsat polit preu alt,
de 18 €/m² a fabrica, de 16 a 25 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

2

4

20,670
3,640
0,260
1,740
26,310

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

2
3

18

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

2
4

Pàg.:

TOTAL Fórmula

10,400 C#*D#*E#*F#
2,600 C#*D#*E#*F#
13,000

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
REVESTIMENTS
CEL RASOS

Cel ras amb plaques de cartró guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult
amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, col.locada a 20cm. del forjat com a maxim.
Tipus

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

15,750
10,350
6,050
10,400
5,450

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

15,750
10,350
6,050
10,400
5,450

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
6
7

Data: 13/06/19

bany
pasadis

1,000
1,000

Pàg.:
3,350 C#*D#*E#*F#
12,250 C#*D#*E#*F#

3,350
12,250
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

1

01
01
07
03

E898J2AI
Num.
1
2
3
4
5
6

m2

Text

63,600

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
REVESTIMENTS
PINTATS

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d´acabat
Tipus

menjador
H1
H2
H3
passadis
cuina

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

16,400
13,300
10,000
13,300
25,100
10,100

[E]

[F]

2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
2,600
TOTAL AMIDAMENT

2

E898D240
Num.
1
2

m2

Text

Tipus

Num.
1
2
3
4
5
6
7

m2

Text

42,640
34,580
26,000
34,580
65,260
26,260

[C]

[D]

1,000
1,000

12,700
2,000

[E]

[F]

2,700

TOTAL Fórmula

34,290 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
36,290

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat
Tipus

menjador
H1
H2
H3
cuina
bany
passadis

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

15,750
10,350
6,050
10,400
5,450
3,350
12,250

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

15,750
10,350
6,050
10,400
5,450
3,350
12,250

8

TOTAL AMIDAMENT
4

E89B5BJ0
Num.
1
2
3

m2

Text

barana pati
barana façana principal

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat, a quansevol alçaria.

pati
sostre

E898K140

TOTAL Fórmula

229,320

TOTAL AMIDAMENT
3

19

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

63,600

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat
Tipus

[C]

[D]

2,000
2,000
1,000

1,500
1,500
3,850

[E]

[F]

1,100
0,350
0,350

TOTAL Fórmula

3,300 C#*D#*E#*F#
1,050 C#*D#*E#*F#
1,348 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca
Titol 6

1

01
01
08
01
01

ED11I110

Num.
1

u

5,698

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT
SANEJAMENT
EVACUACIO D'AIGÜES

Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per dutxa, labavo i wc, incloent tubs de PVC, peces
especials, com colzes, peces en t, unions encolades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta
instal·lació fins a baixant general.

Text

Tipus

bany

[C]

[D]

[E]

[F]

ED11I11J

Num.
1

u

1,000

Xarxa horitzontal de petita evacuacio,sifó per a lavabo, desguas recte llauto cromat. incloent peces especials,
com colzes, peces en t, unions roscades, i tots els elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant
general.

Text

Tipus

lavabo

[C]

[D]

[E]

[F]

ED11M001

Num.
1

u

Tipus

cuina

[C]

[D]

[E]

1J41M001

01
01
09
01
01

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

1,000

Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a cuina composat per aiguera i rentaplats, incloent tubs de PVC,
peces especials, com colzes, peces en t, unions encolades, sifons, i tots els elements necessaris per la correcta
instal·lació fins a baixant general.

Text

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca
Titol 6

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

20

1,000

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APROFITAMENT SOLAR
FONTANERIA
INSTAL·LACIONS GENERALS

Instal·lació de lampisteria interior (per aigua freda i ACS) de coure, per a un pis de 70 m2 de superfície,
completament acabada, per donar servei a cuina, bany i safareig. S'inclou:
- El muntatge dels tubs de coure empotrats per donar servei als diferents aparells santaris de l'habitatge
(aigüera, safareig, lavabo, inodor, banyera, preinstal.lació rentaplats i preinstal.lació rentadora). Inclòs la p.p. de
petit material i elements especials (colzes, T,...).
- La instal.lació de les aixetes de pas a cambres humides (cuina, bany i safageig) i clau general de pas
habitatge.
- La instal.lació de les aixetes de regulació pels diferents aparells sanitaris de l'habitatge (lavabo, inodor i
aigüera), amb la part proporcional de petit material i maniguets flexibles.
- La instal.lació de vàlvules de bola manual.
- La instal.lació d'aixetes senzilles sortida roscada per previsió rentaplats i rentadora.
S'inclou el petit material i les peces especials per correcte funcionament de la instal.lació d'aigua freda i ACS de
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

Pàg.:

21

l'habitatge, així com les probes d'estanqueitat de la instal.lació i certificat de les mateixes.
Sense ajudes de ram de paleta
Num.
1

Text

Tipus

habitatge

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

EJA263A0

Num.

u

1,000

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a col·locar en posició
vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb
una classe d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
09
01
02

EJ19D1JS
Num.

u

Text

1,000

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APROFITAMENT SOLAR
FONTANERIA
SANITARIS I AIXETES

Conjunt de safareig d'inox model BP-0 de ROCA col·locat sota encimera amb sobreeixidor, preu alt, col.locat
amb suports murals sobre taulell de silestone blanc. Totalment rejuntat amb silicona, connectat.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EJ12M001
Num.

u

Text

1,000

Plat de dutxa rectangular de resines, de 1400x700 mm, de color blanc, preu superior, encastat al paviment tipus
Terran Basic de la casa ROCA o similar.
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EJ13B71P
Num.

u

Text

1,000

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
col·locat sobre peu
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EJ14BB12
Num.
1

Text

u

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca
Titol 6

TOTAL Fórmula

1,000

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
5

EJ18L2AL
Num.

Data: 13/06/19

u

Pàg.:

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat brillant, preu superior,
col·locada sobre moble

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EJ2111RC
Num.

u

1,000

Aixeta ROCA o equivalent mescladora per a banyera/dutxa, mural, muntada superficialment, amb broc i
transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ . S'inclou telèfon.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EJ2351RC
Num.

u

1,000

Aixeta ROCA o equivalent monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EJ24A1RC
Num.

u

1,000

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada superficialment, amb
tub d´enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EJ28513G
Num.

u

1,000

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori
de tub, amb dues entrades de maniguets

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EJ29A133
Num.

u

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1G22M001

01
01
10
01
01

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1

1,000

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de
3/4´´

Text

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca
Titol 6

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

10

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

22

1,000
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INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT
ELECTRICITAT
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, CONDUCTORS I TUBS

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, sense ajudes de ram
de paleta. Segons esquema unifilar definit al projecte.
EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Data: 13/06/19

Tipus

habitatge

[C]

[D]

[E]

Pàg.:

[F]

EG1B0662
Num.
1

u

Text

1,000

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment
Tipus

habitatge

[C]

[D]

[E]

[F]

EG41149H
Num.

u

Text

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG41T49H

Num.

u

Text

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb
bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG414D99

Num.

u

Text

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG414D9B

Num.

u

Text

1,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EG414D9D

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

EG42129H

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

8

6,000

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

1

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#

6,000
TOTAL AMIDAMENT

7

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

23

3,000

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

Pàg.:

24

muntat en perfil DIN
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

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

3,000
TOTAL AMIDAMENT

9

EG48B21C
Num.

u

3,000

Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, col·locat

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
10
02
01

EH2LLJAD

Num.
1

u

Text

1,000

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT
ENLLUMENAT INTERIOR
EQUIPS D'ENLLUMENAT

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 14 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció IP44, encastat
Tipus

bany (dutxa)

[C]

[D]

[E]

[F]

EH2LMJAA

Num.

u

Text

1,000

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
Tipus

1

cuina
habitació 2
3 habitació 3

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
EH2LKCAA

Num.

u

Text

4,000

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12 W de
potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip elèctric no
regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció IP20, encastat
Tipus

1

passadis/rebedor
habitació 1
3 menjador

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
EHB5AH71

Num.

Text

u

TOTAL Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#

7,000
2,000
7,000

2

4

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

2,000
1,000
1,000

2

3

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca
Titol 6

TOTAL Fórmula

16,000

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W
de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

Data: 13/06/19

pati

Pàg.:
1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

EHPL3199
Num.
1

u

1,000

Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, encastat

Text

Tipus

bany

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
11
01
01

1EGHM001

Num.

u

1,000

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
CLIMATITZACIÓ
ELEMENTS DE CLIMA

Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 1 unitat interior, constituït per 1 unitat exterior
d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica nominal de 5,5 kW,
amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5,1 a 5,6 (A) i SCOP de 4 a 4,6 (A+) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i
compressor tipus hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, de preu alt, muntada sobre suports encorats a paret, 1 unitat interior tipus split amb una potència
frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230
V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012,
de preu alt, muntada superficialment a paret. S'inclou el material i les feines necessaries per deixar el sistema de
climatització en correcte funcionament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
11
02
01

EE42R412
Num.

M

Text

1,000

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
VENTILACIÓ
EVACUACIÓ DE FUMS I VENTILACIÓ ESTÀTICA

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i
muntat superficialment, inclòs les peces especials i colzes
Tipus

1

previsió a pati
ventilació cuina
3 ventilació bany
2

[C]

[D]

1,000
1,000
1,000

1,500
1,000
4,000

[E]

[F]

EE42R4RC
Num.
1

Text

extracció cuina

M

TOTAL Fórmula

1,500 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca
Titol 6

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca
Titol 6

25

6,500

Conducte metal.lic flexible DN125.
Tipus

[C]

[D]

1,000

3,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

EEK971RC
Num.
1
2

u

3,000

Boca d'extracció per locals humits de cabal regulable de la marca AIR IN o equivalent amb dispositiu silenciador.
Cabl regulat a 15 l/s per lavabos, 26 l/s per cuines i 5 l/s per safareig.

Text

Tipus

bany
cuina

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
12
01
01

1P531114

Num.
1

u

2,000

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ
AUDIOVISUALS I DADES
INSTAL·LACIÓ INTERFONIA I TV

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple, connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, de preu superior, encastada, amb marc per a mecanisme universal d'1 element de preu
superior, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per a
intercomunicador

Text

Tipus

menjador

[C]

[D]

[E]

[F]

1P141234

Num.

u

1,000

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal amb tapa, de preu superior encastada,
amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de
conductors elèctrics de material plàstic, cable coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada

Text

Tipus

1

menjador
cuina
3 habitació principal

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
13
01

EQ81E002

Num.

u

Text

Placa vitroceràmica Encimera - Balay 3EB720XR 4 Fuegos, o similar, Indicador Calor Residual, Desconexión
amb quatre focs amb segell AENOR connectada a la xarxa, col.locada sobre el taulell de cuina.
Potencia total 2,2 kW. Totalment instal·lat.
[C]

[D]

[E]

EQ81EA04

u

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

3,000

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
EQUIPAMENTS
ELECTRODOMÈSTICS

Tipus

1

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
1,000

2

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca
Titol 6

26

1,000

Suministre i instal·lació Forn electric multifunció - Balay 3HB5358B0, 71 L, 60 cm, Integrable, o similar, color
blac. Porta de seguretat de doble vidre. Col·locat en moble especial. Potencia 3,4kw. Totalment instal·lat i en
EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

Pàg.:

27

funcionament.
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

EEM3I01N

Num.

u

1,000

Subministrament i instal·lació de campana extractora per a cuina, extraplana model Balay 3BT263MB, o
similar, Extraíble, 3 potencias, 360m³/h, Blanco monofàsica per a 220 v de tensió, suportada directament a la
paret amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa elèctrica i la connexió del conducte vist Caracteristiques:
Campana extraplana de 60 cm. 3 velocitats d'aspiració. Totalment instal·lat

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EQ81M001
Num.

u

1,000

Nevera color blanc de dimensions 60x66x186cm, model Balay 3KF6626WE o similar. Completament instal.lat i
en funcionament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EQ81M002
Num.

u

1,000

Rentaplats color blanc de dimensions 60x60x85cm, model Balay 3VS572BP o similar. Completament instal.lat i
en funcionament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EQ81M003
Num.

u

1,000

Microones color blanc de dimensions 59x38x31cm, integrable - Balay 3CG5172B0, Grill, 800W, 20 L, 5 niveles
de potencia, Blanco, o similar. Completament instal.lat i en funcionament.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

01
01
13
02

1Q71I010

Num.

Text

m

TOTAL Fórmula

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

1,000

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

1,000

PRESSUPOST REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
EQUIPAMENTS
MOBILIARI CUINES I BANYS

Mobiliari cuina de melamina bicolor, qualitat alta, format per mobles baixos de 70 cm d'alçada sobre peus
regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb sòcol d'inox fixat amb clips, mobles alts de cuina de 105 cm
d'alçada i 35 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment instal.lat amb portes, tiradors, calaixos i
ferratges incloent caixoneres grans per olles, escorreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb
prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la resta)...i peces de remats, segons
especificacions en plànols i memòria de projecte. Cantejat de portes simil alumini, tiradors alumini de 15 cm.
Mobles alts portes de vidre.
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 13/06/19

1

Pàg.:
1,000 C#*D#*E#*F#

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

EQ51E002
Num.
1

m2

1,000

Taulell i aplacat frontal de Silestone color a triar per la DF, col.locat i encastat al parament, inclòs part
proporcional de cantells polits i forats per aiguera i elements de subjecció. Tot segellat amb silicona.

Text

Tipus

frontal cuina

2
3

taulell

[C]

[D]

1,000
2,000
1,000

2,800
0,620
2,800

[E]

[F]

0,800
0,800
0,600
TOTAL AMIDAMENT

3

EC1KI001
Num.
1

m2

Tipus

bany

Num.

Text

1

pati

u

[C]

[D]

1,000

0,500

[E]

[F]

1,200

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

u

2,000
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PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
AJUDES RAM DE PALETA
AJUDES RAM DE PALETA

Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials, repercusió per a habitatge. Divisòries ceràmiques i de
cartró guix. S'inclouen entre altres els següents treballs:- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a
peu dels treballs.- Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats i
regates.- Connexionat i segellat de tots els elements.- Neteja final i retirada de runes i escombraries.Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

EY00M001
Num.

u

1,000

Partida per imprevistos derivats de l'obra

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

01
02

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capitol

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

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

2,000

01
01
14
01

EY00I001

0,600 C#*D#*E#*F#
0,600

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

Estenedor amb suports d'acer laminat galvanitzat amb un total de 4 m de cables plastificats, fixat amb tacs
metàl.lics d'expansio, segons detall de projectes, amb trams d'1m com a mínim
Tipus

Obra
Capitol
Subcapitol
Sub.branca

2,240 C#*D#*E#*F#
0,992 C#*D#*E#*F#
1,680 C#*D#*E#*F#

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, emmarcat amb alumini lacat blanc. Tot el conjunt segellat amb
trassera antihumitat

Text

EQZ5I010

TOTAL Fórmula

4,912

TOTAL AMIDAMENT
4

28

1,000
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AMIDAMENTS
Subcapitol

1

01

H121E251
Num.
1

Data: 13/06/19

Text

u

Pàg.:

29

SEGURETAT I SALUT

Pressupost seguretat i salut segons pla de seguretat adjunt
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

1,000
TOTAL AMIDAMENT

1,000

EUR
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13/06/19

Pàg.:

1

P-1

17CDE045

m2

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de
revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 60 kPa de
tensió a la compressió, de 1.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell
recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i
revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida
de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat
exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2,
segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat rugós, amb part proporcional
de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

48,53

€

P-2

1A1EM001

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 80x210cm, amb balconera
d'alumini lacat de una fulla batent amb perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4
segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 4+4/8/5, reixa inferior de ventilació, i persiana enrotllable d'alumini lacat amb
comandament amb cinta i guies.
(QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

426,25

€

P-3

1AE0M001

u

Tancament exterior d'alumini lacat color blanc, de dimensions 130x125+25 cm, EWA/EURAS
amb trencament de pont tèrmic, tipus bloc, amb dues fulles practicables, sistema compacte
persiana enrrollatble integrada, alumini termic de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix, 40 a 45
mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg de pes per m2, amb guies, col.locat amb bastiment, de base
d'acer galvanitzat, doble vidre: lluna incolora de 6mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna
incolora de 8mm, amb dimensions dels galzes segons UNE 85222, coeficient mitjà de
transmitància tèrmica de la totalitat de l'obertura (Km) com a màxim 3,30 W/m2 K, amb
ferramenta d'accionament amb maneta i tanca de 3 punts, amb fulles practicables i 25 cm de
caixa de persiana, classificació mínima de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i
resistència al vent segons UNE 85220 o superior segons resultats d'assaig, amb persiana i
guies d'alumini del mateix color que la fusteria, tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20
mm de gruix i p/p de guies, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes
desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral
d'evacuació d'aigua, ferratges d'alumini blanc, totalment acabada segons plànol de detall
(inclou col.locació de premarc i segellat amb l'obra). Dimensions 1300x1250mm., amb
aillament acustic interior de 51dB, compossat per alumini pintat al pol, interior amb
fonoabsorvent. Inclos muntatge. Conjunt acabat i probat segons planols.
Conjunt de 2 fulles practicables 65x1250cm. mides totals 130x125+25cm.Tipus V-130
(CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

581,03

€

P-4

1AE0M002

u

Tancament exterior d'alumini lacat color blanc, de dimensions 85x125+25 cm, EWA/EURAS
amb trencament de pont tèrmic, tipus bloc, amb dues fulles practicables, sistema compacte
persiana enrrollatble integrada, alumini termic de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix, 40 a 45
mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg de pes per m2, amb guies, col.locat amb bastiment, de base
d'acer galvanitzat, doble vidre: lluna incolora de 6mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna
incolora de 8mm, amb dimensions dels galzes segons UNE 85222, coeficient mitjà de
transmitància tèrmica de la totalitat de l'obertura (Km) com a màxim 3,30 W/m2 K, amb
ferramenta d'accionament amb maneta i tanca de 3 punts, amb fulles practicables i 25 cm de
caixa de persiana, classificació mínima de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i
resistència al vent segons UNE 85220 o superior segons resultats d'assaig, amb persiana i
guies d'alumini del mateix color que la fusteria, tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20
mm de gruix i p/p de guies, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes
desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra perimetral
d'evacuació d'aigua, ferratges d'alumini blanc, totalment acabada segons plànol de detall
(inclou col.locació de premarc i segellat amb l'obra). Dimensions 850x1250mm., amb
aillament acustic interior de 51dB, compossat per alumini pintat al pol, interior amb
fonoabsorvent. Inclos muntatge. Conjunt acabat i probat segons planols.
Conjunt de 2 fulles practicables 425x1250cm. mides totals 85x125+25cm.Tipus V-85
(TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

358,78

€

P-5

1EGHM001

u

Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 1 unitat interior, constituït per
1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 5 kW i una
potència calorífica nominal de 5,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals
SEER de 5,1 a 5,6 (A) i SCOP de 4 a 4,6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 626/2011,

1.624,30

€
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2

alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus
hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, de preu alt, muntada sobre suports encorats a paret, 1 unitat interior tipus
split amb una potència frigorífica màxima de 3,5 kW i una potència calorífica màxima de 4
kW, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A,
nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu alt, muntada
superficialment a paret. S'inclou el material i les feines necessaries per deixar el sistema de
climatització en correcte funcionament.
(MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
P-6

1G22M001

u

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits,
sense ajudes de ram de paleta. Segons esquema unifilar definit al projecte.
(TRES MIL CENT NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

3.192,51

€

P-7

1J41M001

u

Instal·lació de lampisteria interior (per aigua freda i ACS) de coure, per a un pis de 70 m2 de
superfície, completament acabada, per donar servei a cuina, bany i safareig. S'inclou:
- El muntatge dels tubs de coure empotrats per donar servei als diferents aparells santaris de
l'habitatge (aigüera, safareig, lavabo, inodor, banyera, preinstal.lació rentaplats i
preinstal.lació rentadora). Inclòs la p.p. de petit material i elements especials (colzes, T,...).
- La instal.lació de les aixetes de pas a cambres humides (cuina, bany i safageig) i clau
general de pas habitatge.
- La instal.lació de les aixetes de regulació pels diferents aparells sanitaris de l'habitatge
(lavabo, inodor i aigüera), amb la part proporcional de petit material i maniguets flexibles.
- La instal.lació de vàlvules de bola manual.
- La instal.lació d'aixetes senzilles sortida roscada per previsió rentaplats i rentadora.
S'inclou el petit material i les peces especials per correcte funcionament de la instal.lació
d'aigua freda i ACS de l'habitatge, així com les probes d'estanqueitat de la instal.lació i
certificat de les mateixes.
Sense ajudes de ram de paleta
(MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

1.142,84

€

P-8

1P141234

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus universal amb tapa, de preu
superior encastada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació
rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

58,92

€

P-9

1P531114

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11 simple, connexió per
desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu superior, encastada, amb marc per a
mecanisme universal d'1 element de preu superior, amb tub flexible corrugat de PVC folrat
exteriorment, caixa de derivació rectangular i cable per a intercomunicador
(CENT DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

110,57

€

P-10

1Q71I010

m

Mobiliari cuina de melamina bicolor, qualitat alta, format per mobles baixos de 70 cm d'alçada
sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb sòcol d'inox fixat amb clips,
mobles alts de cuina de 105 cm d'alçada i 35 cm de fondària, amb regleta superior i inferior,
totalment instal.lat amb portes, tiradors, calaixos i ferratges incloent caixoneres grans per
olles, escorreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb prestatge per a
ubicació de rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la resta)...i peces de remats, segons
especificacions en plànols i memòria de projecte. Cantejat de portes simil alumini, tiradors
alumini de 15 cm. Mobles alts portes de vidre.
(MIL NOU-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

1.916,58

€

P-11

E612E030

m2

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter M-4. Formacio de
tancaments alçaria maxima 4m. amb mitjans de proteccio inclos. C.Amid.: m2 de paret 'buit
per ple' descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m.
(TRENTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

39,14

€

POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES 45
MAIG 2019

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data:

13/06/19

Pàg.:

3

P-12

E612ER1V

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-. Per
formació de paret de càrrega.
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

35,97

€

P-13

E652I005

m2

Aplacat directe amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix amb pasta adequada d'agafar
inclou el tractament adequat de junts: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta
amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins deixar
totalment enllestit per a pintar, cantonades i arestes.S'inclouen la col·locació de caixetins,
caixes i altres elements incorporats. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de
8m2 i el 50% entre 4 i 8m2
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

11,50

€

P-14

E652I020

m2

Envà plaques cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals
de 46x36 mm col.locats cada 60 cm i perfils horitzontals de 48x30 mm, aillament amb
plaques semirígides de llana de roca de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb
placa de cartró-guix de 15 mm de gruix fixats mecànicament. S'inclouen la col·locació de
caixetins, caixes i altres elements incorporats, banda elàstica de recolzament de perfils,
cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació
i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i
repetició del procès fins deixart totalment enllestit per a pintar. Acompliran la normativa
acústica CTE. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i
8m2
(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

36,80

€

P-15

E652I100

m2

Trasdosat semidirecte amb plaques de cartró-guix de 15 mm amb aïllament incorporat de
llana de roca de 40mm de gruix fixat sobre perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
´´C´´ de 60x46 mm, col.locats cada 60 cm, inclou la banda elàstica de recolzament de perfils,
cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació
i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i
repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar. S'inclouen la col·locació de
caixetins, caixes i altres elements incorporats. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més
grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2
(TRENTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

30,09

€

P-16

E652I200

m2

Increment per sustitució de placa normal de cartró guix de 15 mm per placa de cartró guix
hidròfuga i resistent a l'aigua de 15 mm de gruix en trasdossats, envans i sostres de cartró
guix. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2
(UN EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

1,18

€

P-17

E652I300

u

Increment per habitatge en formacio cambra humida, pel conjunt de sistemes de fixació
especials per sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs
passacables, termos acumuladors elèctrics, calderes i altres elements incorporats en els
tancament de parament d'obra seca de cartró-guix, segons descripció de projecte.
(CENT ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

111,06

€

P-18

E6Z11566

u

Caixa de persiana monolítica, de ceràmica per a revestir, de 31.4x30x100 cm, per a un
accionament a través motor, cinta o torn, col·locada amb morter
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

128,72

€

P-19

E7C2I030

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 1,05 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col.locades sense adherir. Col.locat en façanes a quansevol alçaria. Subjectats a
tancament amb rosetes de PVC (aprox. 1 per m2. C.Amid.: m2 de parament descomptant
forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2.
(SETZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

16,30

€
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P-20

E81126L3

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical amb morter mixt 1:0,5:4, inclos elements de
seguretat i proteccio a quansevol alçaria.
(TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

39,10

€

P-21

E81131D4

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

29,37

€

P-22

E8121112

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
(SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

6,50

€

P-23

E82C123V

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m amb rajola de gres porcel.lànic
premsat polit preu alt, de 18 €/m² a fabrica, de 16 a 25 peces m2, col.locades amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(TRENTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

32,19

€

P-24

E82ZU100

m

Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de cercle tancat, col.locada
amb morter adhesiu.
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

4,69

€

P-25

E844103A

m2

Cel ras amb plaques de cartró guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb
entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, col.locada a 20cm. del
forjat com a maxim.
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

22,50

€

P-26

E86BM001

m2

Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 0.8 mm de gruix, acabat lacat color
especial, tallat a mida, amb plegat en L (1cm) per formació de cantonera, col·locat amb
adhesius químics a paraments verticals i agafat a premarc de fusteria amb mitjans mecànics.
S'inclou la part proporcional de petit material per deixar l'element completament acabat.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

42,25

€

P-27

E898D240

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda, i dues d'acabat, a quansevol alçaria.
(DEU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

10,25

€

P-28

E898J2AI

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d´acabat
(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

3,19

€

P-29

E898K140

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

4,82

€

P-30

E89B5BJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

24,14

€

P-31

E8K1D14K

m

Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col·locada amb morter mixt 1:2:10
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

26,16

€

P-32

E8KAEG12

m

Formacio de llindes de formigo/ceràmica prefabricada per una llum fins a 3m. segons detall
de projecte. Amplaria util 40-45cm.
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

12,71

€
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P-33

E9DA1E1W

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcelanic rectificat de forma rectangular preu alt de 20
€/m² compra a fabrica, de 6-7 peces m2 com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).
(QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

47,74

€

P-34

E9QH13M3

m2

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic elevat, classe 23 (UNE-EN
13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 9.5 mm de gruix, amb
base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm
(VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

29,10

€

P-35

E9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10
cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió i cargols
(SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

7,45

€

P-36

EAN51342

u

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x150 cm
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

26,71

€

P-37

EAN51542

u

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 135x150 cm
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

31,77

€

P-38

EAN52384

u

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, amb
accessoris per a persiana, per a un buit d'obra aproximat de 90x235 cm
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

39,63

€

P-39

EAQAI003

u

Porta kit d'entrada a habitatge amb fulla batent, tipus bloc semi massis, muntada a taller i
col.locada a l'obra sobre bastiment de base de 24cm, de fusta xapada de roure envernissada
i de 45 mm de gruix, de cares llises i interior de fusta massissa, de 90 cm d'amplària i de 220
cm d'alçària, inclòs tapetes, ferramenta enllautonada per a penjar, pany de caixa encastat pel
cantell tipus MCM model 1419R de cop i clau de seguretat amb 3 punts d'ancoratge, maneta
tipus Tecosur model Europa 5002, pom i espiell. S'inclou l'envernissat de la porta, base i
folrat de bastiment i tapetes a taller.
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

463,47

€

P-40

EAQDM001

u

Formació d'armari en DM acabat lacat color blanc, de dimensions totals 60x43x250cm,
format per:
- Revestiment interior de l'armari amb melamina acabat color blanc.
- Dues lleixes de melamina acbat color blanc.
- Barra de penjar d'alunimi anoditzat.
- Dues portes batents de DM acabat lacat color blanc.
- Ferramenta del conjunt.
- Tiradors d'acer inoxidable.
Conjunt completament acabat.
(CINC-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

561,70

€

P-41

EAQF8L16

u

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises,
acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb
fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

194,12

€

P-42

EAZGG290

u

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg,
per a una porta de pes màxim de 90 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls
retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a
la porta
(CENT VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

108,78

€
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P-43

EB1218BM

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella
(CENT VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

121,02

€

P-44

EB12M001

m

Suplement de barana d'acer per a pintar, amb passamà de d.5cm (mateixes característiques
que l'existent), ancorat a façana.
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

48,63

€

P-45

EC1KI001

m2

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, emmarcat amb alumini lacat blanc. Tot el conjunt
segellat amb trassera antihumitat
(SETANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

72,23

€

P-46

ED11I110

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per dutxa, labavo i wc, incloent
tubs de PVC, peces especials, com colzes, peces en t, unions encolades, sifons, i tots els
elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.

109,41

€

23,50

€

113,46

€

21,33

€

3,37

€

(CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
P-47

ED11I11J

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio,sifó per a lavabo, desguas recte llauto cromat. incloent
peces especials, com colzes, peces en t, unions roscades, i tots els elements necessaris per
la correcta instal·lació fins a baixant general.
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-48

ED11M001

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a cuina composat per aiguera i rentaplats, incloent
tubs de PVC, peces especials, com colzes, peces en t, unions encolades, sifons, i tots els
elements necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.
(CENT TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49

EE42R412

M

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE_EN 1506),
de gruix 0,5 mm i muntat superficialment, inclòs les peces especials i colzes
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-50

EE42R4RC

M

Conducte metal.lic flexible DN125.
(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-51

EEK971RC

u

Boca d'extracció per locals humits de cabal regulable de la marca AIR IN o equivalent amb
dispositiu silenciador. Cabl regulat a 15 l/s per lavabos, 26 l/s per cuines i 5 l/s per safareig.
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

57,67

€

P-52

EEM3I01N

u

Subministrament i instal·lació de campana extractora per a cuina, extraplana model Balay
3BT263MB, o similar, Extraíble, 3 potencias, 360m³/h, Blanco monofàsica per a 220 v de
tensió, suportada directament a la paret amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa
elèctrica i la connexió del conducte vist Caracteristiques: Campana extraplana de 60 cm. 3
velocitats d'aspiració. Totalment instal·lat

140,79

€

311,69

€

58,63

€

(CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
P-53

EG1B0662

u

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment
(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-54

EG41149H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-55

EG414D99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

46,30

€

P-56

EG414D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

46,94

€

P-57

EG414D9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

48,83

€

P-58

EG41T49H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat nominal, amb PIA corba C,
bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

54,36

€

P-59

EG42129H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(QUARANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

40,48

€

P-60

EG48B21C

u

Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul DIN de 18 mm
d'amplària, col·locat
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

68,59

€

P-61

EH2LKCAA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma
circular, 12 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció
IP20, encastat
(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

43,68

€

P-62

EH2LLJAD

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 25000 h, de forma
circular, 14 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de protecció
IP44, encastat
(SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

73,83

€

P-63

EH2LMJAA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma
circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60
lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de protecció
IP20, encastat
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

144,91

€

P-64

EHB5AH71

u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600
mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable,
aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment
(DOS-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

209,61

€

P-65

EHPL3199

u

Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, encastat
(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

193,40

€
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P-66

EJ12M001

u

Plat de dutxa rectangular de resines, de 1400x700 mm, de color blanc, preu superior,
encastat al paviment tipus Terran Basic de la casa ROCA o similar.
(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

292,60

€

P-67

EJ13B71P

u

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, col·locat sobre peu
(CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

178,70

€

P-68

EJ14BB12

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat amb
fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

341,08

€

P-69

EJ18L2AL

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm de llargària, acabat
brillant, preu superior, col·locada sobre moble
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

84,03

€

P-70

EJ19D1JS

u

Conjunt de safareig d'inox model BP-0 de ROCA col·locat sota encimera amb sobreeixidor,
preu alt, col.locat amb suports murals sobre taulell de silestone blanc. Totalment rejuntat amb
silicona, connectat.
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

159,82

€

P-71

EJ2111RC

u

Aixeta ROCA o equivalent mescladora per a banyera/dutxa, mural, muntada superficialment,
amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de
1/2´´ . S'inclou telèfon.
(VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

85,53

€

P-72

EJ2351RC

u

Aixeta ROCA o equivalent monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets.
(CENT VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

108,16

€

P-73

EJ24A1RC

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb instal.lació muntada
superficialment, amb tub d´enllaç incorporat, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

19,56

€

P-74

EJ28513G

u

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu
mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets
(CENT UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

101,12

€

P-75

EJ29A133

u

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada de 3/4´´
(SEIXANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

67,49

€

P-76

EJA263A0

u

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, per a
col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W de potència, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat
(TRES-CENTS DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

310,14

€

P-77

EQ51E002

m2

Taulell i aplacat frontal de Silestone color a triar per la DF, col.locat i encastat al parament,
inclòs part proporcional de cantells polits i forats per aiguera i elements de subjecció. Tot
segellat amb silicona.
(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

215,80

€

P-78

EQ81E002

u

Placa vitroceràmica Encimera - Balay 3EB720XR 4 Fuegos, o similar, Indicador Calor
Residual, Desconexión amb quatre focs amb segell AENOR connectada a la xarxa,
col.locada sobre el taulell de cuina.
Potencia total 2,2 kW. Totalment instal·lat.
(DOS-CENTS UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

201,56

€
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300,26

€

(TRES-CENTS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
P-80

EQ81M001

u

Nevera color blanc de dimensions 60x66x186cm, model Balay 3KF6626WE o similar.
Completament instal.lat i en funcionament.
(QUATRE-CENTS VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

408,42

€

P-81

EQ81M002

u

Rentaplats color blanc de dimensions 60x60x85cm, model Balay 3VS572BP o similar.
Completament instal.lat i en funcionament.
(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

299,24

€

P-82

EQ81M003

u

Microones color blanc de dimensions 59x38x31cm, integrable - Balay 3CG5172B0, Grill,
800W, 20 L, 5 niveles de potencia, Blanco, o similar. Completament instal.lat i en
funcionament.
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

174,16

€

P-83

EQZ5I010

u

Estenedor amb suports d'acer laminat galvanitzat amb un total de 4 m de cables plastificats,
fixat amb tacs metàl.lics d'expansio, segons detall de projectes, amb trams d'1m com a mínim
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

28,17

€

P-84

EY00I001

u

Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials, repercusió per a habitatge. Divisòries
ceràmiques i de cartró guix. S'inclouen entre altres els següents treballs:- Descàrrega del
material i distribució per plantes fins a peu dels treballs.- Realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats i regates.- Connexionat i segellat de
tots els elements.- Neteja final i retirada de runes i escombraries.- Descàrrega del material i
distribució per plantes fins a peu dels treballs.
(VUIT-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

810,90

€

P-85

EY00M001

u

Partida per imprevistos derivats de l'obra
(MIL DOS-CENTS EUROS)

1.200,00

€

P-86

H121E251

u

Pressupost seguretat i salut segons pla de seguretat adjunt
(MIL EUROS)

1.000,00

€

P-87

K12GF000

u

Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria existent, per a subministrament de D inferior a
2''
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

56,23

€

P-88

K12GG000

u

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica existent, per a subministrament a baixa tensió 200
kVA, com a màxim
(DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

281,13

€

P-89

K12GK000

u

Anul·lació d'instal·lació interior de gas existent, per a subministrament de DN 100 mm, com a
màxim
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

84,34

€

P-90

K21485A1

m

Enderroc de biga de perfil laminat, s'inclou els tensors i elements metàl.lics que li són propis,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

12,59

€

P-91

K2161511

m2

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

6,55

€
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P-92

K2163511

m2

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

7,91

€

P-93

K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

14,99

€

P-94

K216M001

m2

Enderroc de conjunt de paret divisòria formada per varies parets de maó, aïllaments,
revestiments, sòcols i peces de remat i decoració de fusta, de 25/30 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

22,48

€

P-95

K2183501

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

10,39

€

P-96

K2183971

m

Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

4,52

€

P-97

K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

5,65

€

P-98

K218M001

m2

Arrencada d'enmoquetat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

4,97

€

P-99

K218M002

m2

Repicat d'arrebossat o enguixat en parament vertical, per l'aplicació de posteriors capes de
revestiment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

4,74

€

P-100 K2192311

m3

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

150,53

€

P-101 K2194421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
(SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

6,78

€

P-102 K2197821

m

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
(UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

1,36

€

P-103 K219M001

m2

Arrencada de paviment existent format per paviment sintètic sobre capa de suro adherits
químicament, amb mitjans manuals, utilitzant els dissolvents adequats, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

10,81

€

P-104 K21A1011

u

Arrencada de full i bastiment de finestra, vidre inclòs, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

22,59

€

P-105 K21A2011

u

Arrencada de full i bastiment de balconera, vidre inclòs, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

22,59

€
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P-106 K21A3011

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

11,30

€

P-107 K21AM001

u

Arrencada de full i bastiment de porta de dimensions especials i aïllament interior interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

24,53

€

P-108 K21AM002

u

Arrencada de reixeta exterior ubicada a façana principal amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

11,30

€

P-109 K21AM003

u

Arrencada de full i bastiment de finestra doble interior, vidres inclosos, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor
(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

28,24

€

P-110 K21AM004

u

Arrencada de bastiment de porta per part de càrrega de 15cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor, prenent les messures necessàries per la
consolidació provisional de la paret fins la col.locació del nou bastiment i/o llinda
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

24,53

€

P-111 K21C201A

m2

Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

7,61

€

P-112 K21E1D11

u

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

246,98

€

P-113 K21E53G5

u

Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 1500 kW de
potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor
(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

573,33

€

P-114 K21EM001

u

Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de calor de 1500 kW de
potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor
(DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

285,42

€

P-115 K21GU025

u

Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre
300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

52,20

€

P-116 K21GZ006

m

Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors de coure o alumini,
amb aïllament i coberta o nus, unipolars o multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

0,93

€

P-117 K21GZ030

u

Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

2,53

€

P-118 K21H1121

u

Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

2,87

€
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P-119 K21J1011

u

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

256,02

€

P-120 K21JB111

u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

16,04

€

P-121 K21JD111

u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(DISSET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

17,72

€

P-122 K21M0A40

u

Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per
a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor
(TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

3,39

€

P-123 K21P2111

u

Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

13,56

€

P-124 K21P3111

u

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

7,52

€

P-125 K21PM001

u

Desmuntatge d'antena de radio existent a la coberta de l'edifici, així com tots els elements
que li són propis i conformen la instal.lació (cablejats, tensors, ...). S'inclou la redacció del
projecte de desmuntatge d'antena, el desmuntatge manual i la carrega manual sobre
contenidor o camió.
(MIL QUATRE-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

1.474,59

€

P-126 K21PM002

u

Desmuntatge d'antena de radio existent a balcó, així com tots els elements que li són propis i
conformen la instal.lació (cablejats, tensors, ...), amb mitjans manuals i carrega manual sobre
contenidor o camió.
(DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

271,13

€

P-127 K21QM001

m3

Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans manuals i
càrrega sobre camió o contenidor per traslladar a abocador autoritzat distància màxima 20km
(SETANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

76,18

€

P-128 K21QM002

m3

Trasllat amb mitjans manuals de cd i vinils existents a dependècies municipals
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

45,69

€

P-129 K2R5426A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(DEU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

10,99

€

P-130 K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

23,24

€

P-131 K511FBFK

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi,
de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10
(VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

20,81

€
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131,23

€

25,25

€

9,78

€

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana, col·locada amb fixacions
mecàniques
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

44,63

€

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2
d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra
de vidre de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

18,29

€

P-137 KAP35196

u

Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum
de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

84,61

€

P-138 KAP36176

u

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una
llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària
(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

73,71

€

P-139 KAQE1473

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb una llum
de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a
màxim, acabat lacat, amb fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat,
galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc
de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de preu mitjà
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

197,97

€

P-140 KAQEM001

u

Folrat de marc de i tapajunts de tauler aglomerat hidròfug xapat, acabat lacat blanc, de preu
mitjà
(NORANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

95,17

€

P-141 KC151D0R

m2

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix,
amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma irregular. Inclou
confecció de plantilles
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

142,13

€

P-142 KKK15221

u

Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada mecànicament
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

12,37

€

P-132 K5Z15PU0

m3

Reblert amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec
(CENT TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-133 K5Z27D50

m2

Capa de protecció de morter de calç 1:4, elaborat a l'obra, de 4 cm de gruix, armat amb malla
de fibra de vidre revestida de PVC, amb acabat remolinat
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-134 K5ZD1G0K

m

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb morter mixt 1:2:10
(NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-135 K5ZHBDJ4

u

P-136 K7119D85
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01

Pressupost REFORMA PIS TORRES I BAGES 45

Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

01
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01

EXTRACCIÓ DE MOBILIARI

Pàg.:

1

1 K21QM001

m3

Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb
mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor per traslladar a
abocador autoritzat distància màxima 20km (P - 127)

76,18

15,000

1.142,70

2 K21QM002

m3

Trasllat amb mitjans manuals de cd i vinils existents a dependècies
municipals (P - 128)

45,69

5,000

228,45

TOTAL

Sub.branca

01.01.01.01

Obra

01

Pressupost REFORMA PIS TORRES I BAGES 45

Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

01

ENDERROCS

Sub.branca

02

ENDERROCS

1.371,15

1 K12GF000

u

Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria existent, per a
subministrament de D inferior a 2'' (P - 87)

56,23

1,000

56,23

2 K12GG000

u

Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica existent, per
subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim (P - 88)

a

281,13

1,000

281,13

3 K12GK000

u

Anul·lació d'instal·lació interior de gas existent, per a subministrament
de DN 100 mm, com a màxim (P - 89)

84,34

1,000

84,34

4 K2161511

m2

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 91)

6,55

7,150

46,83

5 K2163511

m2

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 92)

7,91

48,265

381,78

6 K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 93)

14,99

5,240

78,55

7 K216M001

m2

Enderroc de conjunt de paret divisòria formada per varies parets de
maó, aïllaments, revestiments, sòcols i peces de remat i decoració de
fusta, de 25/30 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. (P - 94)

22,48

93,336

2.098,19

8 K2183501

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 95)

10,39

7,410

76,99

9 K218M001

m2

Arrencada d'enmoquetat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 98)

4,97

40,300

200,29

10 K218M002

m2

Repicat d'arrebossat o enguixat en parament vertical, per l'aplicació de
posteriors capes de revestiment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 99)

4,74

8,148

38,62

11 K2183971

m

Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 96)

4,52

3,250

14,69

12 K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 97)

5,65

67,750

382,79

13 K219M001

m2

Arrencada de paviment existent format per paviment sintètic sobre
capa de suro adherits químicament, amb mitjans manuals, utilitzant els
dissolvents adequats, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 103)

10,81

40,100

433,48

14 K2194421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 101)

6,78

5,950

40,34

15 K2197821

m

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 102)

1,36

56,300

76,57
EUR
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16 K2192311

m3

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 100)

150,53

0,450

67,74

17 K21A3011

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 106)

11,30

6,000

67,80

18 K21AM001

u

Arrencada de full i bastiment de porta de dimensions especials i
aïllament interior interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 107)

24,53

4,000

98,12

19 K21A2011

u

Arrencada de full i bastiment de balconera, vidre inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 105)

22,59

1,000

22,59

20 K21A1011

u

Arrencada de full i bastiment de finestra, vidre inclòs, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 104)

22,59

3,000

67,77

21 K21AM003

u

Arrencada de full i bastiment de finestra doble interior, vidres inclosos,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P 109)

28,24

3,000

84,72

22 K21AM004

u

Arrencada de bastiment de porta per part de càrrega de 15cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor,
prenent les messures necessàries per la consolidació provisional de la
paret fins la col.locació del nou bastiment i/o llinda (P - 110)

24,53

3,000

73,59

23 K21E1D11

u

Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada
unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 112)

246,98

1,000

246,98

24 K21E53G5

u

Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de
calor de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor (P 113)

573,33

1,000

573,33

25 K21EM001

u

Desmuntatge per a substitució de planta de refredament o bomba de
calor de 1500 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor (P 114)

285,42

1,000

285,42

26 K21GU025

u

Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material
sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 115)

52,20

3,000

156,60

27 K21GZ030

u

Arrencada de mecanisme elèctric, muntat superficialment o encastat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 117)

2,53

15,000

37,95

28 K21GZ006

m

Arrencada de línea elèctrica estesa sobre safates o canals, conductors
de coure o alumini, amb aïllament i coberta o nus, unipolars o
multipolars, de secció entre 35 mm2 i 90 mm2, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 116)

0,93

240,000

223,20

29 K21H1121

u

Arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària <= 3 m, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 118)

2,87

19,000

54,53

30 K21J1011

u

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la
instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 119)

256,02

1,000

256,02

31 K21JB111

u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 120)

16,04

1,000

16,04

32 K21JD111

u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 121)

17,72

1,000

17,72

33 K21M0A40

u

Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals
i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre
camió o contenidor (P - 122)

3,39

2,000

6,78

34 K21P2111

u

Arrencada d'antena i cablejat superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 123)

13,56

2,000

27,12

EUR
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35 K21P3111

u

Arrencada d'instal·lació superficial de telefonia per unitat d'habitatge,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 124)

7,52

2,000

15,04

36 K21PM001

u

Desmuntatge d'antena de radio existent a la coberta de l'edifici, així
com tots els elements que li són propis i conformen la instal.lació
(cablejats, tensors, ...). S'inclou la redacció del projecte de
desmuntatge d'antena, el desmuntatge manual i la carrega manual
sobre contenidor o camió. (P - 125)

1.474,59

1,000

1.474,59

37 K21PM002

u

Desmuntatge d'antena de radio existent a balcó, així com tots els
elements que li són propis i conformen la instal.lació (cablejats,
tensors, ...), amb mitjans manuals i carrega manual sobre contenidor o
camió. (P - 126)

271,13

1,000

271,13

38 K21AM002

u

Arrencada de reixeta exterior ubicada a façana principal amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 108)

11,30

1,000

11,30

39 K21485A1

m

Enderroc de biga de perfil laminat, s'inclou els tensors i elements
metàl.lics que li són propis, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 90)

12,59

2,600

32,73

40 K21C201A

m2

Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó,
amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 111)

7,61

2,100

15,98

TOTAL

Sub.branca

01.01.01.02

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

01

ENDERROCS

Sub.branca

03

TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS

8.495,61

1 K2R5426A

m3

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 129)

10,99

86,551

951,20

2 K2RA73G1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 130)

23,24

86,551

2.011,45

TOTAL

Sub.branca

01.01.01.03

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

02

TANCAMENTS FAÇANA

Sub.branca

01

FAÇANES

2.962,65

1 E612E030

m2

Paret de tancament de 14 cm de gruix, de maó calat de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
col.locat amb morter M-4. Formacio de tancaments alçaria maxima
4m. amb mitjans de proteccio inclos. C.Amid.: m2 de paret 'buit per ple'
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m. (P - 11)

39,14

12,060

472,03

2 E81126L3

m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical amb morter mixt
1:0,5:4, inclos elements de seguretat i proteccio a quansevol alçaria.
(P - 20)

39,10

11,640

455,12

3 E8K1D14K

m

Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 31)

26,16

3,000

78,48

4 E6Z11566

u

Caixa de persiana monolítica, de ceràmica per a revestir, de
31.4x30x100 cm, per a un accionament a través motor, cinta o torn,
col·locada amb morter (P - 18)

128,72

0,000

0,00

EUR
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5 17CDE045

m2

Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior
per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit
(EPS), de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de
1.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte,
fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac
i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP)
amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm,
amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb
arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació
CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat rugós, amb part proporcional de protecció d'aresta amb
cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament.
No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS (P - 1)

48,53

12,180

591,10

6 E86BM001

m2

Folrat de parament vertical amb planxa d'alumini de 0.8 mm de gruix,
acabat lacat color especial, tallat a mida, amb plegat en L (1cm) per
formació de cantonera, col·locat amb adhesius químics a paraments
verticals i agafat a premarc de fusteria amb mitjans mecànics. S'inclou
la part proporcional de petit material per deixar l'element completament
acabat. (P - 26)

42,25

3,763

158,99

TOTAL

Sub.branca

01.01.02.01

Obra

01

Pressupost REFORMA PIS TORRES I BAGES 45

Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

02

TANCAMENTS FAÇANA

Sub.branca

02

TANCAMENTS DE SEGURETAT

1.755,72

1 EB1218BM

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (P - 43)

121,02

1,500

181,53

2 EB12M001

m

Suplement de barana d'acer per a pintar, amb passamà de d.5cm
(mateixes característiques que l'existent), ancorat a façana. (P - 44)

48,63

6,850

333,12

TOTAL

Sub.branca

01.01.02.02

Obra

01

Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

03

AÏLLAMENTS I COBERTES

Sub.branca

01

COBERTES

514,65
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1 K5Z15PU0

m3

Reblert amb argila expandida, de densitat 300 kg/m3 abocada en sec
(P - 132)

131,23

0,610

80,05

2 K5Z27D50

m2

Capa de protecció de morter de calç 1:4, elaborat a l'obra, de 4 cm de
gruix, armat amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, amb acabat
remolinat (P - 133)

25,25

12,200

308,05

3 K511FBFK

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració
mecànica, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 (P - 131)

20,81

6,100

126,94

4 K5ZD1G0K

m

Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 (P - 134)

9,78

12,650

123,72

5 K7119D85

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE
104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(APP)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació (P - 136)

18,29

9,263

169,42

6 K5ZHBDJ4

u

Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa plana,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 135)

44,63

1,000

44,63

EUR
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Obra

01

Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

03

AÏLLAMENTS I COBERTES

Sub.branca

02

AÏLLAMENTS

1 E7C2I030

TOTAL

m2

Sub.branca

Pàg.:

5

852,81
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Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,05
m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat,
col.locades sense adherir. Col.locat en façanes a quansevol alçaria.
Subjectats a tancament amb rosetes de PVC (aprox. 1 per m2.
C.Amid.: m2 de parament descomptant forats més grans de 8m2 i el
50% entre 4 i 8m2. (P - 19)

16,30

7,150

01.01.03.02

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

04

FUSTERIES SERRALLERIA

Sub.branca

01

ALUMINI

116,55

116,55

1 KKK15221

u

Reixeta de ventilació estampada alumini de 20x20 cm, fixada
mecànicament (P - 142)

12,37

3,000

37,11

2 1AE0M001

u

Tancament exterior d'alumini lacat color blanc, de dimensions
130x125+25 cm, EWA/EURAS amb trencament de pont tèrmic, tipus
bloc, amb dues fulles practicables, sistema compacte persiana
enrrollatble integrada, alumini termic de lamel.les de 14 a 14,5 mm de
gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg de pes per m2, amb guies,
col.locat amb bastiment, de base d'acer galvanitzat, doble vidre: lluna
incolora de 6mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna incolora de
8mm, amb dimensions dels galzes segons UNE 85222, coeficient
mitjà de transmitància tèrmica de la totalitat de l'obertura (Km) com a
màxim 3,30 W/m2 K, amb ferramenta d'accionament amb maneta i
tanca de 3 punts, amb fulles practicables i 25 cm de caixa de persiana,
classificació mínima de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i
resistència al vent segons UNE 85220 o superior segons resultats
d'assaig, amb persiana i guies d'alumini del mateix color que la
fusteria, tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix i p/p
de guies, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes
desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra
perimetral d'evacuació d'aigua, ferratges d'alumini blanc, totalment
acabada segons plànol de detall (inclou col.locació de premarc i
segellat amb l'obra). Dimensions 1300x1250mm., amb aillament
acustic interior de 51dB, compossat per alumini pintat al pol, interior
amb fonoabsorvent. Inclos muntatge. Conjunt acabat i probat segons
planols.
Conjunt de 2 fulles practicables 65x1250cm. mides totals
130x125+25cm.Tipus V-130 (P - 3)

581,03

1,000

581,03

3 1AE0M002

u

Tancament exterior d'alumini lacat color blanc, de dimensions
85x125+25 cm, EWA/EURAS amb trencament de pont tèrmic, tipus
bloc, amb dues fulles practicables, sistema compacte persiana
enrrollatble integrada, alumini termic de lamel.les de 14 a 14,5 mm de
gruix, 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg de pes per m2, amb guies,
col.locat amb bastiment, de base d'acer galvanitzat, doble vidre: lluna
incolora de 6mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna incolora de
8mm, amb dimensions dels galzes segons UNE 85222, coeficient
mitjà de transmitància tèrmica de la totalitat de l'obertura (Km) com a
màxim 3,30 W/m2 K, amb ferramenta d'accionament amb maneta i

358,78

1,000

358,78

EUR
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tanca de 3 punts, amb fulles practicables i 25 cm de caixa de persiana,
classificació mínima de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i
resistència al vent segons UNE 85220 o superior segons resultats
d'assaig, amb persiana i guies d'alumini del mateix color que la
fusteria, tapa recoberta amb poliestirè expandit de 20 mm de gruix i p/p
de guies, tornilleria d'acer inoxidable, juntes EPDM, tapajuntes
desmuntables, perfil amb ranures de ventilació i drenatge de la cambra
perimetral d'evacuació d'aigua, ferratges d'alumini blanc, totalment
acabada segons plànol de detall (inclou col.locació de premarc i
segellat amb l'obra). Dimensions 850x1250mm., amb aillament acustic
interior de 51dB, compossat per alumini pintat al pol, interior amb
fonoabsorvent. Inclos muntatge. Conjunt acabat i probat segons
planols.
Conjunt de 2 fulles practicables 425x1250cm. mides totals
85x125+25cm.Tipus V-85 (P - 4)
4 1A1EM001

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
80x210cm, amb balconera d'alumini lacat de una fulla batent amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 4+4/8/5, reixa inferior de ventilació, i persiana enrotllable
d'alumini lacat amb comandament amb cinta i guies. (P - 2)

426,25

1,680

716,10

5 EAN51542

u

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 135x150 cm (P - 37)

31,77

1,000

31,77

6 EAN51342

u

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm2, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 90x150 cm (P - 36)

26,71

1,000

26,71

7 EAN52384

u

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció
60x20 mm2, amb accessoris per a persiana, per a un buit d'obra
aproximat de 90x235 cm (P - 38)

39,63

1,000

39,63

8 KC151D0R

m2

Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a
mida, col·locat sobre buit d'obra de forma irregular. Inclou confecció de
plantilles (P - 141)

142,13

2,100

298,47

TOTAL

Sub.branca

01.01.04.01

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

04

FUSTERIES SERRALLERIA

Sub.branca

02

FUSTERIA DE FUSTA

2.089,60

1 KAP35196

u

Bastiment de 3/4 per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a
pintar per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària (P - 137)

84,61

1,000

84,61

2 KAP36176

u

Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig
per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària (P - 138)

73,71

3,000

221,13

3 EAQAI003

u

Porta kit d'entrada a habitatge amb fulla batent, tipus bloc semi massis,
muntada a taller i col.locada a l'obra sobre bastiment de base de 24cm,
de fusta xapada de roure envernissada i de 45 mm de gruix, de cares
llises i interior de fusta massissa, de 90 cm d'amplària i de 220 cm
d'alçària, inclòs tapetes, ferramenta enllautonada per a penjar, pany de
caixa encastat pel cantell tipus MCM model 1419R de cop i clau de
seguretat amb 3 punts d'ancoratge, maneta tipus Tecosur model
Europa 5002, pom i espiell. S'inclou l'envernissat de la porta, base i
folrat de bastiment i tapetes a taller. (P - 39)

463,47

1,000

463,47

4 KAQE1473

u

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm
de gruix, amb una llum de pas de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària,
per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, amb
fulla amb galze per a vidre de tauler aglomerat hidròfug xapat, galzes i

197,97

4,000

791,88

EUR
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tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de
cop, amb joc de manetes, d'alumini anoditzat, amb placa petita, de
preu mitjà (P - 139)
5 EAQF8L16

u

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x
210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges
de preu mitjà i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus,
fixada a les guies de la caixa encastada (P - 41)

194,12

2,000

388,24

6 EAZGG290

u

Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini
anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 90 kg, 2
carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat
inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la
porta (P - 42)

108,78

2,000

217,56

7 EAQDM001

u

Formació d'armari en DM acabat lacat color blanc, de dimensions
totals 60x43x250cm, format per:
- Revestiment interior de l'armari amb melamina acabat color blanc.
- Dues lleixes de melamina acbat color blanc.
- Barra de penjar d'alunimi anoditzat.
- Dues portes batents de DM acabat lacat color blanc.
- Ferramenta del conjunt.
- Tiradors d'acer inoxidable.
Conjunt completament acabat. (P - 40)

561,70

1,000

561,70

8 KAQEM001

u

Folrat de marc de i tapajunts de tauler aglomerat hidròfug xapat,
acabat lacat blanc, de preu mitjà (P - 140)

95,17

1,000

95,17

TOTAL

Sub.branca

01.01.04.02

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

05

DIVISIONS INTERIORS

Sub.branca

01

PARETS, ENVANS I ELEMENTS DIVISORIS

2.823,76

1 E612ER1V

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col.locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-. Per
formació de paret de càrrega. (P - 12)

35,97

2,600

93,52

2 E8KAEG12

m

Formacio de llindes de formigo/ceràmica prefabricada per una llum fins
a 3m. segons detall de projecte. Amplaria util 40-45cm. (P - 32)

12,71

2,600

33,05

3 E652I100

m2

Trasdosat semidirecte amb plaques de cartró-guix de 15 mm amb
aïllament incorporat de llana de roca de 40mm de gruix fixat sobre
perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils ´´C´´ de 60x46 mm,
col.locats cada 60 cm, inclou la banda elàstica de recolzament de
perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament
de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb
pasta de juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del
procès fins deixar totalment enllestit per a pintar. S'inclouen la
col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats. C.Amid.:
m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i
8m2 (P - 15)

30,09

7,020

211,23

4 E652I005

m2

Aplacat directe amb plaques de cartró-guix de 15 mm de gruix amb
pasta adequada d'agafar inclou el tractament adequat de junts:
empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de
juntes, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procès fins
deixar totalment enllestit per a pintar, cantonades i arestes.S'inclouen
la col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats.
C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50%
entre 4 i 8m2 (P - 13)

11,50

34,710

399,17

5 E652I020

m2

Envà plaques cartró-guix, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat
amb muntants verticals de 46x36 mm col.locats cada 60 cm i perfils
horitzontals de 48x30 mm, aillament amb plaques semirígides de llana
de roca de 40 mm de gruix, aplacat per les dues cares amb placa de

36,80

77,909

2.867,05

EUR
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Pàg.:

8

cartró-guix de 15 mm de gruix fixats mecànicament. S'inclouen la
col·locació de caixetins, caixes i altres elements incorporats, banda
elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de
cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i
planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps
de cargols, lijat i repetició del procès fins deixart totalment enllestit per
a pintar. Acompliran la normativa acústica CTE. C.Amid.: m2 d'envà
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2 (P - 14)
6 E652I300

u

Increment per habitatge en formacio cambra humida, pel conjunt de
sistemes de fixació especials per sanitaris, caixes d'instal·lacions
incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables, termos
acumuladors elèctrics, calderes i altres elements incorporats en els
tancament de parament d'obra seca de cartró-guix, segons descripció
de projecte. (P - 17)

111,06

2,000

222,12

7 E652I200

m2

Increment per sustitució de placa normal de cartró guix de 15 mm per
placa de cartró guix hidròfuga i resistent a l'aigua de 15 mm de gruix
en trasdossats, envans i sostres de cartró guix. C.Amid.: m2 d'envà
descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2 (P - 16)

1,18

45,520

53,71

TOTAL

Sub.branca

01.01.05.01

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

06

PAVIMENTS

Sub.branca

01

PAVIMENTS

3.879,85

1 E9DA1E1W

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcelanic rectificat de forma
rectangular preu alt de 20 €/m² compra a fabrica, de 6-7 peces m2 com
a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). (P - 33)

47,74

8,800

420,11

2 E9QH13M3

m2

Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús domèstic elevat,
classe 23 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a
180 mm d'amplària, 9.5 mm de gruix, amb base de tauler de fibres
d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm (P - 34)

29,10

55,200

1.606,32

3 E9U7U110

m

Sòcol de fusta de tauler hidròfug de DM de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs d´expansió
i cargols (P - 35)

7,45

79,900

595,26

TOTAL

Sub.branca

01.01.06.01

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

07

REVESTIMENTS

Sub.branca

01

REVESTIMENTS PARETS VERTICALS

2.621,69

1 E81131D4

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler
calcari 32,5 R (P - 21)

29,37

26,310

772,72

2 E8121112

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 22)

6,50

5,705

37,08

3 E82C123V

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m amb rajola
de gres porcel.lànic premsat polit preu alt, de 18 €/m² a fabrica, de 16
a 25 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 23)

32,19

24,570

790,91

EUR
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TOTAL

m

Sub.branca

Data: 13/06/19
Cantonera de PVC de color, de 8 mm d'alçària, forma de quart de
cercle tancat, col.locada amb morter adhesiu. (P - 24)

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

07

REVESTIMENTS

Sub.branca

02

CEL RASOS

TOTAL

m2

Sub.branca

4,69

13,000

01.01.07.01

Obra

1 E844103A

Pàg.:

Cel ras amb plaques de cartró guix laminat per a revestir de 15 mm de
gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora
de barra roscada, col.locada a 20cm. del forjat com a maxim. (P - 25)

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

07

REVESTIMENTS

Sub.branca

03

PINTATS

60,97

1.661,68

22,50

63,600

01.01.07.02

Obra

9

1.431,00

1.431,00

1 E898J2AI

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d´acabat (P - 28)

3,19

229,320

731,53

2 E898D240

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, a
quansevol alçaria. (P - 27)

10,25

36,290

371,97

3 E898K140

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 29)

4,82

63,600

306,55

4 E89B5BJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 30)

24,14

5,698

137,55

TOTAL

Sub.branca

01.01.07.03

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

08

INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Sub.branca

01

SANEJAMENT

Titol 6

01

Evacuacio d'aigües

1.547,60

1 ED11I110

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a bany composat per dutxa,
labavo i wc, incloent tubs de PVC, peces especials, com colzes, peces
en t, unions encolades, sifons, i tots els elements necessaris per la
correcta instal·lació fins a baixant general.
(P - 46)

109,41

1,000

109,41

2 ED11I11J

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio,sifó per a lavabo, desguas recte
llauto cromat. incloent peces especials, com colzes, peces en t,
unions roscades, i tots els elements necessaris per la correcta
instal·lació fins a baixant general.
(P - 47)

23,50

1,000

23,50

3 ED11M001

u

Xarxa horitzontal de petita evacuacio, per a cuina composat per
aiguera i rentaplats, incloent tubs de PVC, peces especials, com
colzes, peces en t, unions encolades, sifons, i tots els elements
necessaris per la correcta instal·lació fins a baixant general.
(P - 48)

113,46

1,000

113,46

EUR
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Titol 6

Data: 13/06/19

Pàg.:

01.01.08.01.01

10

246,37

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

09

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APROFITAMENT SOLAR

Sub.branca

01

FONTANERIA

Titol 6

01

Instal·lacions generals

1 1J41M001

u

Instal·lació de lampisteria interior (per aigua freda i ACS) de coure, per
a un pis de 70 m2 de superfície, completament acabada, per donar
servei a cuina, bany i safareig. S'inclou:
- El muntatge dels tubs de coure empotrats per donar servei als
diferents aparells santaris de l'habitatge (aigüera, safareig, lavabo,
inodor, banyera, preinstal.lació rentaplats i preinstal.lació rentadora).
Inclòs la p.p. de petit material i elements especials (colzes, T,...).
- La instal.lació de les aixetes de pas a cambres humides (cuina, bany
i safageig) i clau general de pas habitatge.
- La instal.lació de les aixetes de regulació pels diferents aparells
sanitaris de l'habitatge (lavabo, inodor i aigüera), amb la part
proporcional de petit material i maniguets flexibles.
- La instal.lació de vàlvules de bola manual.
- La instal.lació d'aixetes senzilles sortida roscada per previsió
rentaplats i rentadora.
S'inclou el petit material i les peces especials per correcte
funcionament de la instal.lació d'aigua freda i ACS de l'habitatge, així
com les probes d'estanqueitat de la instal.lació i certificat de les
mateixes.
Sense ajudes de ram de paleta (P - 7)

1.142,84

1,000

1.142,84

2 EJA263A0

u

Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, per a col·locar en posició vertical, de 1500 a 3000 W
de potència, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO (UE)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 812/2013, col·locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat (P - 76)

310,14

1,000

310,14

TOTAL

Titol 6

01.01.09.01.01

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

09

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APROFITAMENT SOLAR

Sub.branca

01

FONTANERIA

Titol 6

02

Sanitaris i aixetes

1.452,98

1 EJ19D1JS

u

Conjunt de safareig d'inox model BP-0 de ROCA col·locat sota
encimera amb sobreeixidor, preu alt, col.locat amb suports murals
sobre taulell de silestone blanc. Totalment rejuntat amb silicona,
connectat. (P - 70)

159,82

1,000

159,82

2 EJ12M001

u

Plat de dutxa rectangular de resines, de 1400x700 mm, de color blanc,
preu superior, encastat al paviment tipus Terran Basic de la casa
ROCA o similar. (P - 66)

292,60

1,000

292,60

3 EJ13B71P

u

Lavabo amb suport de peu de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu alt, col·locat sobre peu (P - 67)

178,70

1,000

178,70

4 EJ14BB12

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu alt, col·locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 68)

341,08

1,000

341,08

EUR
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5 EJ18L2AL

u

Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, 40 a 50 cm
de llargària, acabat brillant, preu superior, col·locada sobre moble (P 69)

84,03

1,000

84,03

6 EJ2111RC

u

Aixeta ROCA o equivalent mescladora per a banyera/dutxa, mural,
muntada superficialment, amb broc i transfusor, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ . S'inclou telèfon.
(P - 71)

85,53

1,000

85,53

7 EJ2351RC

u

Aixeta ROCA o equivalent monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades de maniguets. (P - 72)

108,16

1,000

108,16

8 EJ24A1RC

u

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, amb
instal.lació muntada superficialment, amb tub d´enllaç incorporat, de
llautó cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2´´ (P - 73)

19,56

1,000

19,56

9 EJ28513G

u

Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de
llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades
de maniguets (P - 74)

101,12

1,000

101,12

10 EJ29A133

u

Aixeta mescladora per a safareigs, mural, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4´´ (P - 75)

67,49

1,000

67,49

TOTAL

Titol 6

01.01.09.01.02

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

10

INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

Sub.branca

01

ELECTRICITAT

Titol 6

01

Instal·lació elèctrica, conductors i tubs

1.438,09

1 1G22M001

u

Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb grau d'electrificació
elevat i 10 circuits, sense ajudes de ram de paleta. Segons esquema
unifilar definit al projecte. (P - 6)

3.192,51

1,000

3.192,51

2 EG1B0662

u

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat
superficialment (P - 53)

311,69

1,000

311,69

3 EG41149H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de
2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 54)

58,63

1,000

58,63

4 EG41T49H

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic tipus IGA de 40 A d'intensitat
nominal, amb PIA corba C, bipolar (2P) amb bobina d'emisió, de 6000
A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 58)

54,36

1,000

54,36

5 EG414D99

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 55)

46,30

1,000

46,30

6 EG414D9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 56)

46,94

6,000

281,64

7 EG414D9D

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 57)

48,83

3,000

146,49

8 EG42129H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 59)

40,48

3,000

121,44

9 EG48B21C

u

Protector per a sobretensions permanents, bipolar (1P+N), d'1 mòdul
DIN de 18 mm d'amplària, col·locat (P - 60)

68,59

1,000

68,59
EUR
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Titol 6

Data: 13/06/19

Pàg.:

01.01.10.01.01

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

10

INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

Sub.branca

02

ENLLUMENAT INTERIOR

Titol 6

01

Equips d'enllumenat

12

4.281,65

1 EH2LLJAD

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, de forma circular, 14 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini i grau de
protecció IP44, encastat (P - 62)

73,83

1,000

73,83

2 EH2LMJAA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat (P - 63)

144,91

4,000

579,64

3 EH2LKCAA

u

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil
de 25000 h, de forma circular, 12 W de potència, òptica d'alumini
especular amb UGR =22, eficàcia lluminosa de 40 lm/W, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe II, cos d'alumini i grau de
protecció IP20, encastat (P - 61)

43,68

16,000

698,88

4 EHB5AH71

u

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma
rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós
de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i
difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada
superficialment (P - 64)

209,61

1,000

209,61

5 EHPL3199

u

Projector d'alumini orientable, amb 9 leds, de 18 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, encastat (P - 65)

193,40

1,000

193,40

TOTAL

Titol 6

01.01.10.02.01

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

11

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Sub.branca

01

CLIMATITZACIÓ

Titol 6

01

Elements de clima

1 1EGHM001

u

Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 1
unitat interior, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb
una potència frigorífica nominal de 5 kW i una potència calorífica
nominal de 5,5 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica
estacionals SEER de 5,1 a 5,6 (A) i SCOP de 4 a 4,6 (A+) segons
REGLAMENTO (UE) 626/2011, alimentació elèctrica monofàsica de
230 V, motor tipus DC Inverter i compressor tipus hermètic rotatiu, gas
refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO
(UE) 206/2012, de preu alt, muntada sobre suports encorats a paret, 1
unitat interior tipus split amb una potència frigorífica màxima de 3,5 kW
i una potència calorífica màxima de 4 kW, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 V, motor DC Inverter, gas refrigerant R410A, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
alt, muntada superficialment a paret. S'inclou el material i les feines
necessaries per deixar el sistema de climatització en correcte
funcionament. (P - 5)

1.755,36

1.624,30

1,000

1.624,30

EUR
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Titol 6

Data: 13/06/19

01.01.11.01.01

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

11

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

Sub.branca

02

VENTILACIÓ

Titol 6

01

Evacuació de fums i ventilació estàtica

1 EE42R412

M

Conducte llis circular de planxa d´acer galvanitzat de 125 mm de
diàmetre (s/UNE_EN 1506), de gruix 0,5 mm i muntat superficialment,
inclòs les peces especials i colzes (P - 49)

2 EE42R4RC

M

Conducte metal.lic flexible DN125. (P - 50)

3 EEK971RC

u

Boca d'extracció per locals humits de cabal regulable de la marca AIR
IN o equivalent amb dispositiu silenciador. Cabl regulat a 15 l/s per
lavabos, 26 l/s per cuines i 5 l/s per safareig. (P - 51)

TOTAL

Pàg.:

Titol 6

1.624,30

21,33

6,500

3,37

3,000

10,11

57,67

2,000

115,34

01.01.11.02.01

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

12

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

Sub.branca

01

AUDIOVISUALS I DADES

Titol 6

01

Instal·lació interfonia i TV

13

138,65

264,10

1 1P531114

u

Presa de senyal telefònica de tipus universal, amb connector RJ11
simple, connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu
superior, encastada, amb marc per a mecanisme universal d'1 element
de preu superior, amb tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment,
caixa de derivació rectangular i cable per a intercomunicador (P - 9)

110,57

1,000

110,57

2 1P141234

u

Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació intermèdia, de tipus
universal amb tapa, de preu superior encastada, amb marc per a
mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible
per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable
coaxial i caixa per a mecanismes, instal·lada (P - 8)

58,92

3,000

176,76

TOTAL

Titol 6

01.01.12.01.01

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

13

EQUIPAMENTS

Sub.branca

01

ELECTRODOMÈSTICS

287,33

1 EQ81E002

u

Placa vitroceràmica Encimera - Balay 3EB720XR 4 Fuegos, o similar,
Indicador Calor Residual, Desconexión amb quatre focs amb segell
AENOR connectada a la xarxa, col.locada sobre el taulell de cuina.
Potencia total 2,2 kW. Totalment instal·lat. (P - 78)

201,56

1,000

201,56

2 EQ81EA04

u

Suministre i instal·lació Forn electric multifunció - Balay 3HB5358B0,
71 L, 60 cm, Integrable, o similar, color blac. Porta de seguretat de
doble vidre. Col·locat en moble especial. Potencia 3,4kw. Totalment
instal·lat i en funcionament.
(P - 79)

300,26

1,000

300,26

EUR
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3 EEM3I01N

u

Subministrament i instal·lació de campana extractora per a cuina,
extraplana model Balay 3BT263MB, o similar, Extraíble, 3 potencias,
360m³/h, Blanco monofàsica per a 220 v de tensió, suportada
directament a la paret amb fixacions mecàniques, incloent l'escomesa
elèctrica i la connexió del conducte vist Caracteristiques: Campana
extraplana de 60 cm. 3 velocitats d'aspiració. Totalment instal·lat
(P - 52)

140,79

1,000

140,79

4 EQ81M001

u

Nevera color blanc de dimensions 60x66x186cm, model Balay
3KF6626WE o similar. Completament instal.lat i en funcionament. (P 80)

408,42

1,000

408,42

5 EQ81M002

u

Rentaplats color blanc de dimensions 60x60x85cm, model Balay
3VS572BP o similar. Completament instal.lat i en funcionament. (P 81)

299,24

1,000

299,24

6 EQ81M003

u

Microones color blanc de dimensions 59x38x31cm, integrable - Balay
3CG5172B0, Grill, 800W, 20 L, 5 niveles de potencia, Blanco, o
similar. Completament instal.lat i en funcionament. (P - 82)

174,16

1,000

174,16

TOTAL

Sub.branca

01.01.13.01

Obra

01
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Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

13

EQUIPAMENTS

Sub.branca

02

MOBILIARI CUINES I BANYS

1.524,43

1 1Q71I010

m

Mobiliari cuina de melamina bicolor, qualitat alta, format per mobles
baixos de 70 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de
fondària, amb sòcol d'inox fixat amb clips, mobles alts de cuina de 105
cm d'alçada i 35 cm de fondària, amb regleta superior i inferior,
totalment instal.lat amb portes, tiradors, calaixos i ferratges incloent
caixoneres grans per olles, escorreplats amb posaplats i gots d'acer
inoxidable, mòdul amb prestatge per a ubicació de rentaplats (que
sigui fàcilment segregable de la resta)...i peces de remats, segons
especificacions en plànols i memòria de projecte. Cantejat de portes
simil alumini, tiradors alumini de 15 cm. Mobles alts portes de vidre. (P
- 10)

1.916,58

1,000

1.916,58

2 EQ51E002

m2

Taulell i aplacat frontal de Silestone color a triar per la DF, col.locat i
encastat al parament, inclòs part proporcional de cantells polits i forats
per aiguera i elements de subjecció. Tot segellat amb silicona. (P - 77)

215,80

4,912

1.060,01

3 EC1KI001

m2

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, emmarcat amb alumini lacat
blanc. Tot el conjunt segellat amb trassera antihumitat (P - 45)

72,23

0,600

43,34

4 EQZ5I010

u

Estenedor amb suports d'acer laminat galvanitzat amb un total de 4 m
de cables plastificats, fixat amb tacs metàl.lics d'expansio, segons
detall de projectes, amb trams d'1m com a mínim (P - 83)

28,17

2,000

56,34

TOTAL

Sub.branca

01.01.13.02

Obra

01

Capitol

01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

14

AJUDES RAM DE PALETA

Sub.branca

01

AJUDES RAM DE PALETA

1 EY00I001

u

3.076,27
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Ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials, repercusió per a
habitatge. Divisòries ceràmiques i de cartró guix. S'inclouen entre
altres els següents treballs:- Descàrrega del material i distribució per
plantes fins a peu dels treballs.- Realització de forats i regates per
encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats i regates.Connexionat i segellat de tots els elements.- Neteja final i retirada de
runes i escombraries.- Descàrrega del material i distribució per plantes

810,90

1,000

810,90

EUR
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fins a peu dels treballs. (P - 84)
2 EY00M001
TOTAL

u

Sub.branca

Partida per imprevistos derivats de l'obra (P - 85)

01
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Capitol

02

SEGURETAT I SALUT

Subcapitol

01

SEGURETAT I SALUT

TOTAL

u

Subcapitol

1,000

01.01.14.01

Obra

1 H121E251

1.200,00

Pressupost seguretat i salut segons pla de seguretat adjunt (P - 86)
01.02.01

1.200,00
2.010,90

1.000,00

1,000

1.000,00
1.000,00

EUR
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4.4.- RESUM DE PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/06/19

Pàg.:

1

NIVELL 3: Subcapitol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol
01.01.01
ENDERROCS
12.829,41
Subcapitol

01.01.02

TANCAMENTS FAÇANA

Subcapitol

01.01.03

AÏLLAMENTS I COBERTES

2.270,37
969,36

Subcapitol

01.01.04

FUSTERIES SERRALLERIA

4.913,36

Subcapitol

01.01.05

DIVISIONS INTERIORS

3.879,85

Subcapitol

01.01.06

PAVIMENTS

2.621,69

Subcapitol

01.01.07

REVESTIMENTS

4.640,28

Subcapitol

01.01.08

INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Subcapitol

01.01.09

INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APROFITAMENT SOLAR

Subcapitol

01.01.10

INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

6.037,01

Subcapitol

01.01.11

INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

1.888,40

Subcapitol

01.01.12

INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ

Subcapitol

01.01.13

EQUIPAMENTS

4.600,70

Subcapitol

01.01.14

AJUDES RAM DE PALETA

2.010,90

Capitol

01.01

PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ

Subcapitol

01.02.01

SEGURETAT I SALUT

1.000,00

Capitol

01.02

SEGURETAT I SALUT

1.000,00

246,37
2.891,07

287,33

50.086,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
51.086,10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capitol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capitol
01.01
PARTIDES D'OBRA EDIFICACIÓ
50.086,10
Capitol

01.02

SEGURETAT I SALUT

Obra

01
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1.000,00
51.086,10

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
51.086,10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost REFORMA PIS TORRES I BAGES 45
51.086,10
51.086,10

euros
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4.5.- ÚLTIM FULL
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

51.086,10

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 51.086,10.............................................................

6.641,19

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 51.086,10................................................................

3.065,17

Subtotal

60.792,46

21 % IVA SOBRE 60.792,46...............................................................................................

12.766,42

€

73.558,88

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS )

Sant Boi de Llobregat, maig de 2019

Mariona Muxart
Arquitecta
Cap Unitat projectes i obres equipaments municipals

May Morillas
Arquitecta Tècnica
Tècnica Unitat de projectes i obres equipaments municipals

1

DOCUMENT NÚM. 5: ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I
SALUT
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT i SALUT
A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut a les obres de construcció
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans del inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta
Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i
sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).
Dades generals de l’obra
•

Promotor: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

•

Domicili: Plaça de l’Ajuntament, 1

•

Localitat: Sant Boi de Llobregat (08830)

•

Autor d'aquest Estudi bàsic de seguretat i salut: Mariona Muxart i Agell i May Morillas

Província: Barcelona

Ortega.
2
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•

Objecte d'aquest document: Realització d’estudi bàsic de seguretat per a les obres del
POMO reforma pis Torres i Bages nº45, Sant Boi de Llobregat.

•

Data d'inici dels treballs: Octubre 2019

•

Data d’acabament dels treballs: Desembre 2019

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de
8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats:
- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.
- La recollida dels materials perillosos utilitzats.
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes.
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.
- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms.
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a l'obra o prop de l'obra.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb
els següents principis generals:
- Evitar riscos.
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
- Combatre els riscos a l'origen.
- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs
de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels
factors ambientals en el treball.
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
- Donar les degudes instruccions als treballadors.
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
específic.
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
3
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podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a
les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit
de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus
reballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.
Característiques constructives
1.1.

Descripció de les obres a realitzar:



Zona d’actuació: Habitatge situat al c/torras i Bages nº45 1º2ª



Superfície d’actuació (m2): 70,74m2



Pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs): 73.558,88€



Termini d'execució: 3 mesos



Nombre màxim de treballadors previstos: 6



Nombre de jornades aproximades del total de treballadors: 300 h

1.2.

Execució de l'obra:
Mitjans auxiliars a usar per fase

Fase d'obra

(bastides, plataformes, etc.)
Enderrocs

Tanques de protecció, senyalització obres,
bastides.

Repicats

Tanques de protecció, senyalització obres,
bastides.

Treballs del ram de paleta

Tanques de protecció, senyalització obres,
bastides.

Instal·lacions

Tanques de protecció, senyalització obres,
bastides, linies de vida.

Pintura

Tanques de protecció, senyalització obres,
bastides.

Fusteria

Tanques de protecció, senyalització obres.

Instal·lació elèctrica
Tensió de xarxa:
125/220 V
220/380 V

4
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Equip i maquinària que cal utilitzar.
Maquinària portàtil

Núm. de màquines

Formigonera

1

Cisalla

1

Escarpa i martell

1

Radial

1

Pastera

1

Conduccions i serveis (aigua, gas, etc) pròxims a l’obra i als accessos immediats.
Hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció?:

SÍ

NO

Hi ha serveis subterranis (aigua, col·lectors, gas, etc.) que cal desviar:

SÍ

NO

Identificació dels riscos
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació
veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparació, manteniment...).
Anàlisi de riscos i mesures preventives
Anàlisi de riscos i mesures preventives que s’ha d’adoptar en les diferents fases de l’obra:
Treballs previs
•

Riscos més habituals:
-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

-

Cops i ensopegades .
5
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-

Caiguda de materials, rebots.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Bolcada de piles de materials.

-

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques).

•

Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior
de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements.
-

(subsòl, edificacions veïnes).

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases.
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
•

Mesures de protecció individual
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
- Utilització de calçat de seguretat.
6
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- Utilització de casc homologat.
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
- Utilització de mandrils.
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
Enderrocs :
•

Riscos més habituals:

-

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Projecció de partícules durant els treballs.

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes).

•

-

Contactes amb materials agressius.

-

Talls i punxades.

-

Cops i ensopegades.

-

Caiguda de materials, rebots.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Fallida de l'estructura.

-

Sobre esforços per postures incorrectes.

-

Acumulació i baixada de runes.

Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l'obra.
- Senyalització de les zones de perill.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior
de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària.
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de
càrrega i descàrrega.
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra.
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques,
control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra.
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements.
-

(subsòl, edificacions veïnes).

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de
rases.
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides.
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
•

Mesures de protecció individual
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
- Utilització de calçat de seguretat.
- Utilització de casc homologat.
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la
utilització del qual serà obligatòria.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades.
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.
- Utilització de mandrils.
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire.
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Repicats:
•

•

Riscos més habituals:

-

Caiguda de persones al mateix i diferent nivell.

-

Caiguda d’objectes.

-

Caiguda de runa.

-

Generació de pols.

-

Projecció de partícules durant els treballs.

-

Cops i talls.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Contactes amb materials agressius.

-

Lesions oculars.

-

Afeccions a la pell pel contacte amb el formigó.

-

Sobreesforços per postures incorrectes.

-

Bolcada de piles de materials.

Proteccions col·lectives:

-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l’obra.

-

Senyalització de les zones de perill.

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra.

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

-

Per damunt d’alçades superiors a 2m, la bastida ha d’estar proveïda de barana de
0,90m d’alçada mínima, amb protecció intermèdia i entorn peu, que siguin
capaces de suportar una empenta tangencial de 150Kg/ml.

•

Equips de protecció individual:

-

Casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE.

-

Guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli formigó.

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.

-

Utilització de mandils.

-

Granota de treball.

-

Guants antitallada per manipular, manualment, material ceràmic.
9
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Ram de paleta:
•

Riscos més habituals:

-

Caiguda de persones al mateix i diferent nivell.

-

Caiguda de materials, rebots.

-

Projecció de partícules durant els treballs.

-

Contactes amb materials agressius.

-

Lesions oculars.

-

Afeccions a la pell pel contacte amb el formigó.

-

Cops i talls produïts per eines de mà.

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Sobreesforços per postures incorrectes.

-

Bolcada de piles de materials.

-

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions químiques).

•

Proteccions col·lectives:

-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l’obra.

-

Senyalització de les zones de perill.

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra.

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

-

Per damunt d’alçades superiors a 2m, la bastida ha d’estar proveïda de barana de
0,90m d’alçada mínima, amb protecció intermèdia i entorn peu, que siguin
capaces de suportar una empenta tangencial de 150Kg/ml.

•

Equips de protecció individual:

-

Casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE.

-

Guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli formigó.

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.

-

Utilització de mandils.
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-

Granota de treball.

-

Guants antitallada per manipular, manualment., material ceràmic.

Instal·lacions
•

•

Riscos més habituals:

-

Cops contra objectes.

-

Ferides en extremitats superiors.

-

Cremades per la flama del bufador.

-

Explosions i incendis en treballs de soldadura.

-

Ferides per contactes elèctrics.

Proteccions col·lectives:
-

Les màquines portàtils tindran doble aïllament.

-

Es revisaran les vàlvules, mànegues i bufadors per evitar fugues de gasos.

-

Es comprovarà l’estat general de les eines manuals per evitar talls i cops.

-

Les connexions es realitzaran sempre sense tensió.

-

Les proves que s’hagin de realitzar amb tensió, es faran després de comprovar
l’estat de la instal·lació.

•

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

Equips de protecció individual:

-

Casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE.

-

Guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli formigó.

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.

-

Utilització de mandils.

-

Granota de treball.

-

Guants antitallada per manipular, manualment., material ceràmic.

-

Guants de goma de protecció per contactes elèctrics.

Pintura:
•

Riscos més habituals:

-

Caiguda de persones al mateix i diferent nivell.
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•

-

Caiguda de materials, rebots.

-

Projecció de partícules durant els treballs.

-

Contactes amb materials agressius.

-

Lesions oculars.

-

Esquitxades als ulls.

-

Cops i talls produïts per eines de mà.

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.

-

Ambient excessivament sorollós.

-

Sobreesforços per postures incorrectes.

Proteccions col·lectives:

-

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents
feines i circulacions dins l’obra.

-

Senyalització de les zones de perill.

-

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.

-

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra.

-

En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

-

Per damunt d’alçades superiors a 2m, la bastida ha d’estar proveïda de barana de
0,90m d’alçada mínima, amb protecció intermèdia i entorn peu, que siguin
capaces de suportar una empenta tangencial de 150Kg/ml.

•

Equips de protecció individual:

-

Casc i botes de seguretat amb puntera metàl·lica, homologats per la UE.

-

Guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli formigó.

-

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament
sorollosos.

-

Utilització de mandils.

-

Granota de treball.

-

Guants antitallada per manipular, manualment, material ceràmic.

-

Mascareta amb filtre.

Enumeració de les proteccions individuals i col·lectives que cal adoptar
Relació de mesures preventives.
Fase d’obra

Mesures preventives previstes

Enderrocs

Casc, botes seguretat, ulleres protecció,
12
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cascos auditius, mascareta productes
quimics, guants.
Repicats

Casc, botes seguretat, ulleres protecció.

Treballs del ram de paleta

Casc, botes seguretat, ulleres protecció.

Instal·lacions

Casc, botes seguretat, ulleres protecció.

Pintura

Casc, botes seguretat, ulleres protecció.

Equips de protecció individual
Tipus

Núm.

Tipus

Núm.

Vestit de treball (teixit normal)

6

Guants de cuir

6

Cascos de seguretat

6

Guants de goma

6

Pantalles protectores de la cara

2

Calçat de seguretat

6

Adaptadors facials

2

Cinturons de seguretat

2

Filtres mecànics

2

Ulleres de seguretat

6

Mesures de protecció a tercers
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a l'obra puguin entrar.
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb
els vials exteriors.
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i
descàrrega.
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements.
(subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).
Primers auxilis
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista
amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc.
per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Relació de normes i reglaments aplicables(en negreta les que afecten directament
a la Construcció)
Data d'actualització: 12/05/1998
Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construcción temporales o móviles
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
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Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en
projectes d'edificació i obres públiques
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevención de riesgos laborales
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions:
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Reglamento de los Servicios de Prevención
Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capítol 1 s’exclouen les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización
RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo
RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball Modifica i
deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(O. 09/03/1971)
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. de 23 de septiembre de
1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica
Correció d'errades: BOE: 17/10/70
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
estudio de Seguridad e Higiene
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86
O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitación
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
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Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras.
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.
O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con
riesgo de amianto.
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante
el trabajo.
O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.
Correcció d'errades: BOE: 06/04/71
Modificació: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997,
RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios
de protección personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos.
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos.
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores.
Modificació: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad.
Modificació: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecánicos.
Modificació: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.
Modificació: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de
vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificació: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros mecánicos.
Modificació: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes.
Modificació: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco.
Modificació: BOE: 01/11/75
- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals).
Pressupost Estudi Bàsic de Seguretat.
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El pressupost d’execució material en concepte de seguretat i salut durant l’execució de
l’obra, puja la quantitat de 1.439,90€ (MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS) IVA inclòs.
I per a què consti als efectes oportuns, es redacta el següent estudi bàsic de seguretat i salut
per a la obres del POMO reforma pis c/Torras i Bages n.45, al municipi de Sant Boi de
Llobregat.
Sant Boi de Llobregat, maig de 2019

Mariona Muxart i Agell

May Morillas Ortega

Arquitecta Municipal

Arquitecta Tècnica Municipal

Servei d'Equipaments Públics

Servei d'Equipaments Públics

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
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Identificació de l'Obra:
POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES Nº45
Adreça:
C/TORRAS I BAGES Nº45 1º2ª
Municipi/Comarca:
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat
terres
contaminades
no

TERRENYS
NATURALS

si

Avaluació i característiques dels residus
Volum de
terres(real)
m3

Volum de
terres(aparent)
m3

Pes de
terres(real)
Tn

Densitat(real)
Tn/m3

CER

CLA

ELIM ( D )

VAL ( R )

2,00

-

-

-

-

Grava i sorra solta

1,70

-

-

-

-

Argiles

2,10

-

-

-

-

Terra vegetal

1,70

-

-

-

-

1,70

-

-

-

-

1,80

-

-

-

-

De perforació

-

-

-

-

De drenatge

-

-

-

-

-

-

-

-

Pedraplè

1

REFORMA

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Grava i sorra compacta

REBLIMENTS Terraplè

ALTRES

SANT BOI DE LLOBREGAT
Tipus d'intervenció:

Mariona Muxart i May Morillas

Llots
Altres

NOTA I: En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.
NOTA II: Les terres i llots (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de
residus.

RESIDUS D'ENDERROCS
Enderroc en rehabilitació i reforma
sup a enderrocar (m2)

S'ha de fer
separació
selectiva segons
RD105/2008
no

Separació
selectiva
prevista pel
residus?

On es farà la gestió dels residus

Obra

si

Inst.
Tractament

Abocador

Avaluació i característiques dels
residus
Volum real

m3

Volum
aparent m3

Pes
Tn

Codificació, classificació i les vies de gestió del
residus
CER

CLA

ELIM ( D )

170101

VAL ( R )

Formigó

-

-

NP

D5

R5

Maons, teules i Material ceràmic

X

-

SI

1

x

31,43

52,62

23,75

170102
170103

NP

D5

R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

-

-

SI

1

x

21,08

35,88

49,89 170904

NP

D5-D9

R5

Guix

-

-

SI

1

x

2,03

3,46

2,42 170802

NP

D5

R5

Metalls

-

X

SI

1

x

5,48

9,52

24,62 170407

NP

-

R4

Fusta

-

X

SI

1

x

6,00

10,15

2,13 170201

NP

-

R1-R3

Vidre

X

-

SI

1

x

0,03

0,05

0,05 170202

NP

D5

R5

Plàstic

X

-

SI

1

x

0,40

0,77

0,42 170203

NP

D5

R5

S'ha de fer

-

Separació

RESIDUS DE REHABILITACIÓ separació
selectiva
REFORMA OBRA PARCIAL selectiva segons prevista pel
RD105/2008

sup construïda (m2)
Formigó

no

si

-

-

-

Obra

Inst.
Tractament

Abocador

Avaluació i característiques
dels residus
Volum real

m3

Pes
Tn

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

CLA

ELIM
(D)

VAL ( R )

170101

NP

D5

R5

SI

1

x

2,50

2,25

170103

NP

D5

R5-R10

-

SI

1

x

4,50

1,82

170904

NP

D5-D9

R5

Material ceràmic
Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

residus?

On es farà la gestió dels residus

Guix

-

-

SI

1

x

4,50

1,82

170802

NP

D5

R5

Metalls

X

-

SI

1

x

2,50

0,90

170407

NP

-

R4

Fusta

X

-

SI

1

x

3,50

0,88

170201

NP

-

R1-R3

Vidre

X

-

SI

1

x

0,50

0,78

170202

NP

D5

R5

Plàstic

X

-

SI

1

x

1,50

0,23

170203

NP

D5

R5

Paper i cartró

X

-

SI

1

x

3,50

0,24

150101

NP

D5

R1-R3

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminats per elles

-

X

SI

1

x

0,10

0,01

150110

P

D5-D9D10

R3-R4-R5

NOTA I : Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos
NOTA II : La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La

separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un
gestor de residus extern.
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Identificació de l'Obra:
POMO REFORMA PIS C/TORRAS I BAGES Nº45
Adreça:
C/TORRAS I BAGES Nº45 1º2ª
Municipi/Comarca:
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Mariona Muxart i May Morillas

SANT BOI DE LLOBREGAT
Tipus d'intervenció:

1

REFORMA

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)
Tipologia de Residus

Productor

Posseïdor

Codi del gestor

gestor

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)
Tipologia de Residus

Volum real

m3

Esponjament

35,00%

Abocador/ Valoritzador

Transport

Total

€/m3

€/km

Km

Total

Grava i sorra compacta
Grava i sorra solta
Argiles
Terra vegetal
REBLIMENTS Terraplè
Pedraplè
De perforació
Llots
ALTRES
De drenatge
Altres
TERRENYS
NATURALS

VALORACIÓ TOTAL:

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)
Tipologia de Residus

Volum real

m3

Esponjament

35,00%

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)

45,81

Residus Barrejats que NO contenen
substàncies perilloses

34,53

Guix

8,82
Pes

-

-

-

-

-

-

Tn

Metalls

Inst. Tractament

Obra

Formigó
Material ceràmic

25,52

Abocador/ Valoritzador

Inst. Tractament

Obra
-

Total

€/m3

324,30

15,79

545,28

7,08

62,41
Total

€/Tn

-

38,00

969,71
165,36

Fusta

3,01

-

-

55,00

0,82

-

-

25,00

20,55

Plàstic

0,65

68,10

0,24

-

105,00

Paper i cartró

-

65,00

15,92

Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses o estan
contaminats per elles

0,01

350,00

1,76

-

-

2.173,39

Import DIPÒSIT Gestor de residus
Reial Decret 210/2018
Import DIPÒSIT Gestor de residus
Reial Decret 210/2018

Total

6

Km

€/km

Km

€/km

7,08

Vidre

VALORACIÓ TOTAL:

Transport (unitat/m3)

Total

2.173,39

Residus d'excavació

Tn

Total dipòsit

11 €/Tn

Residus de construcció i d'enderrocs

112,19 Tn

-

Total dipòsit

1.234,10

11 €/Tn

€

1.234,10

€

NOTA: Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per
a la posterior gestió. Aquest dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent.
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Classificació del residu
NP Residus no perillosos
P Residus perillosos
DP Residus amb perillositat pend. de determinar
Operacions d'eliminació del residu

Vies de valorització dels residus

D1

Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament)

R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2

Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació)

R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3

Injecció en profunditat

R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4

Embassament superficial

D5

Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats

(inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D6

Abocament al medi aquàtic, excepte al mar

D7

Abocament al mar, incl. inserció al llit marí

R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8

Tractament biològic no especificat

R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9

Tractament fisicoquímic no especificat

R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10

Incineració a la terra

R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics
R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D11

Incineració al mar

R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12

Emmagatzematge permanent

R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13
D14
D15

Combinació o mescla prèvia (D1 a D12)
Reenvasat previ (D 1 a D 13)
Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)

R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14.
S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament,
el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14
(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
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R15 Rebliment
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