MEMÒRIA VALORADA: AMPLIACIÓ DE LES GRADES AL
CAMP DE FUTBOL

SETEMBRE DE 2018
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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.1

OBJECTE.

A la present Memòria Valorada es defineixen dels treballs necessaris per a l’ampliació
de les grades del camb de futbol municipal.
1.2

ESTAT ACTUAL.

Les grades existents a l’actualitat tenen unes dimensins globals de 20,36 m de
llargada i 2,58 m d’ample. Estan ditribuïdes en tres nivells de seients situats a cota
0,40 m, 0,80 m i 1,20 m. respectivament, amb un total 103 places.
L’estructura està formada per parets de fàbrica de maó revestides de morter i lloses
de xapa col·laboran reomplertes de formigó, amb acabat superior lliscat de ciment
color gris i encintat perimetral de cada grada amb vorada prefabricada de formigó.
Per sobre de la grada superior hi ha una paret de tancament de bloc de formigó de 10
cm. que fa la funció de para-vent i d’element de protecció. Als dos costats de la grada
hi han baranes de protecció d’acer.
Tota la superfície de grades te una coberta de panell sandwich de planxa d’acer color
blanc col·locada sobre pòrtics amb pilars, bigues i corretges d’acer laminat tipus IPE200.
1.3

PROPOSTA D’ACTUACIÓ

Es proposa l’enderroc de la grada actual mantenint únicament l’estructura metàl·lica i
coberta i reconstrucció aixecar els nivells actuals 40 cm per millorar la visibilitat i
ampliant pels dos costats creant tres mòduls de seients amb dos escales d’accés. Al
mòdul situat a l’esquerra es cren dos places per a persones amb discapacitat i una
rampa d’accés. El nombre total de places resultants es de 192 places mes dos per a
persones amb diacapacitat.
La nova configuració es planteja amb parets de bloc de formigó de 20 cm d’amplada,
acabat vist en façanes i pintat i gris en parets interiors. Las parets resistents aniran
reomplertes de formigó i armades segons plànols. Els amidaments contemplen la
creació de nous fonaments per a les noves parets i pilars d’estructura metàl·lica.
Al costat esquerre es preveu una rampa d’accés fins la cota 0,80 m, amb una pendent
del 8%, de formigó.
La plataforma de les grades s’ha previst amb lloses de formigó armat de 20 cm de
cantell, amb l’acabat superior lliscat i amb una pendent del 1% per evitar
l’estancament de l’aigua. El cantell de llosa s’encofrarà amb taulell fenòlic per quedar
vist amb un matavius a l’aresta.
Es preveu la col·locació d’una barana metàl·lica de 90 cm d’alçada per protegir totes
les parts que tinguin una alçada superior a 55 cm.

En quan a la coberta, es planteja l’ampliació de l’estructura amb pòrtics d’acer laminat
iguals als existents i coberta amb panells tipus sandwich de les mateixes
característiques que la coberta existent.
A nivell d’enllumenat es planteja una línia penjada de la coberta igual a la instal·lació
existent, amb llumeneres tipus LED. Es substitueixen les llumeneres existents per
noves llumeneres.

1.4

TIPUS D’OBRA

En relació amb els articles 9 y 12 del “Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals”, les obres contingudes al present projecte son obres ordinàries i poden
classificar-se como a “Obres de primer establiment, reforma o gran reparació”.
Així mateix, en relació amb l’article 13 del citat reglament, el projecte fa referència a
una obra complerta, susceptible de la seva posada en servei sense perjudici de
futures ampliacions a las que es pugui veure sotmès.
En relació amb el article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de Contractes del
Sector Públic, no es necessària l’exigència de classificació del contractista, ates que el
pressupost de les obres es inferior a 500.000 euros.

1.5

CONDICIONANTS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

En l’execució de les obres s’hauran d’habilitar les mesures de protecció i Seguretat i
Salut necessàries.
Hauran de disposar-se cartells d’anunci de les actuacions segons model municipal.
1.6

TERMINI D’EXECUCIÓ I PERSONAL

El termini d’execució previst per a la realització dels treballs es de 2 mesos. El nombre
d’operaris estimat que puguin treballar simultàniament es de 4 operaris.

1.7

PRESSUPOST

El pressupost execució material de les obres es de SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (66.256,04 €).
L’equip tècnic redactor:
Departament d’Urbanisme i Territori
SETEMBRE de 2018

1.8

FOTOGRAFIES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Ampliació grades
tipus

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

quantitats
codificació

DECRET 89/2010, Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc
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DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI
Obra:
Situació:

Ampliació de grades al camp de futbol municipal
Camp de futbol municipal d'Abrera

Municipi :

Abrera

Comarca :

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

totals d'excavació

Pes

Volum

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

0,00
0,00
0,00
17,07
0,00
0,00
0,00

0,00

3

t

17,07 m

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

és residu
abocador

si

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes/m2

Pes

Volum aparent/m2

(tones/m )

(tones)

(m /m )

(m )

2

3

Volum aparent

2

3

obra de fàbrica

170102

0,542

0,000

0,512

12,120

formigó

170101

0,084

0,000

0,062

38,790

petris

170107

0,052

0,000

0,082

0,000

metalls

170407

0,004

0,000

0,001

0,000

fustes

170201

0,023

0,000

0,066

0,000

vidre

170202

0,001

0,000

0,004

0,000

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

0,000

0,004

0,000

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

170605

0,010

0,000

0,018

0,000

………

-

0,000

-

0,000

.................

0,000

0,000

0,000

0,000

..................

0,000

0,000

0,000

fibrociment

totals d'enderroc

0,7556

0,000
3
50,91 m

0,7544

0,00 t

Residus de construcció
2
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Baix Llobregat

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

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes
plàstics
paper i cartró
metalls

170201
170203
170904
170407

Volum aparent/m2

Pes

Volum aparent
(m3)

(m3/m2)

0,0500

(tones)
0,0000

0,0896

0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0380

0,0000

0,0285

0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

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

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

totals de construcció

3

0,00 m

0,00 t

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

altres

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

Terres contaminades

-

especificar

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
minimització
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gestió dins obra

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

-

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

-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables

0,00 t

3
0,00 m

altres :

0,00 t

0,00 m

Total d'elements reutilitzables

0,00 t

0,00 m

3

3

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Volum
3

m (+20%)
terra vegetal
graves/ sorres/ pedraplè
argiles
Vegetals
terres contaminades

20,484
0
0
87,5
0

Total

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

107,984

0,00

Terres per a l'abocador
a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(m3)
20,48
0,00
0,00
87,50
0,00
107,98

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

tones
Projecte
80
0,00
40
0,00
2
0,00
1
0,00
1
0,00
0,50
0,00
0,50
0,00
inapreciable inapreciable

cal separar
no
no
no
no
no
no
no
si

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

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

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

si

no

no

Contenidor per Metalls

no

no

Contenidor per Fustes

no

no

Contenidor per Plàstics

no

no

no

no

Contenidor per Paper i cartró

no

no

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

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

No especials Contenidor per Vidre

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

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra
pressupost
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GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

si

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu (decret 161/2001)
tipus de residu
gestor
adreça

codi del gestor

A determinar pel constructor

PRESSUPOST
Costos*

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

12,00
5,00

La distància mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l.
Contenidors de 5 m 3 per cada tipus de residu

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

4,00
15,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

0
5,00
70,00

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

RESIDU

Volum

Excavació

m (+20%)

Classificació

3

12,00 €/m

Transport
3

5,00 €/m

Terres

17,07

1369,08

100,00

Terres contaminades

0,00

-

-

Valoritzador / Abocador
3

5,00 €/m

3

Construcció

3

m (+35%)

0,00

4,00 €/m

38,79

Maons i ceràmics
Petris barrejats

Metalls

0,00

-

Fusta

0,00

-

Vidres

0,00

-

Plàstics

0,00

Paper i cartró

runa bruta
3

15,00 €/m3

465,48

193,95

155,16

-

12,12

-

60,60

-

181,80

0,00

-

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

-

0,00

0,00

-

-

-

0,00

Guixos i no especials

0,00

-

-

-

0,00

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,00

0,00

465,48

0,00

354,55

308,94

181,80

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

723,96 €

El volum dels residus és de :

3
173,23 m

El pressupost de la gestió de residus és de :

3

153,78

runa neta

Formigó

70,00 €/m

3,013,50 euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,

4 / 6 RESIDUS Enderroc, Rehabilitació i Ampliació

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya febrer 2011 V4

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

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M

3

3

Contenidor 9 m . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

CONTENIDOR 5 M

3

unitats

-

unitats

-

unitats

-

AMB TAPES

3

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

CONTENIDOR 5 M 3

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 1000 L

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

-

Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
-

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

-

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

Casetes d'emmagatzematge

-

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
plec de condicions
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tècniques
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al
que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i
acceptat per la Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitació,
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fiança
FIANÇA
FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

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

Previsió inicial de l'Estudi

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió final de
l'Estudi

122,32 T

Total excavació (tones)

122,32 T

0,00 T

Total construcció i enderroc (tones)

0,00 T

0,00 %

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Abrera
Càlcul de la fiança
Residus d'excavació *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

Residus de construcció i enderroc *

0 T

11 euros/T

0,00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total fiança **

0,0 Tones
150,00 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

2. ESTAT D’AMIDAMENTS I PRESSUPOST. QUADRES 1 I 2

Ampliació de grades al camp de futbol

PRESSUPOST

Data: 17/10/18

Obra

01

PRESSUPOST GRADAS

Capítol

01

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1

F2168941

1

Para-vent

Pàg.:

m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 10 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i
manual de runes sobre camió

3,910

1,900

7,429

2

3,900

1,900

7,410

3

3,870

1,900

7,353

4

3,900

1,900

7,410

5

3,920

1,900

7,448
37,050

2

K2164671

Interiors

16,000

1,500

24,000

2

Exteriors

20,360

0,250

5,090

3

20,360

1,100

22,396

4

20,360

0,250

2,000

1,500

Laterals

2,000

K2148D34

1

3,000

20,360

1,100

44,792

2

1,000

20,360

0,700

14,252

3

1,000

20,360

0,250

5,090

16,000

2,020

Transversals

K2194U31

1

Encintat vorada

3,000

20,360

61,080

2

2,000

2,580

5,160

3

6,000

0,900

5,400

F219FFC0

28,39

2.738,33

1,98

141,85

m2 Arrencada de encintat de vorada , amb mitjans manuals i càrrega de material sobre camió o contenidor

71,640
5

715,21

32,320
96,454

4

11,06

m2 Enderroc de llosa massissa de formigó armat i xapa colaborant, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

2,000

4

Longitudinals

91,51

10,180

64,666
3

2,47

m2 Enderroc de paret de tancament de maó de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

1

5

1

m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

EUR
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Tall fonamentació

Data: 17/10/18

7,000

1,980

2,000

27,720

2

2,000

12,260

2,000

49,040

3

1,000

2,780

2,000

5,560

4

2,000

3,670

2,000

14,680

5

2,000

3,510

2,000

14,040

6

2,000

1,530

2,000

6,120

7

2,000

1,550

2,000

6,200

Pàg.:

123,360
6

F2194AE1

1

Projecció fonamentació

12,260

0,400

2,000

19,616

2

3,000

1,380

0,500

2,000

4,140

3

1,000

1,150

0,500

2,000

1,150

4

2,000

0,600

1,000

2,000

2,400

5

1,000

0,600

0,900

2,000

1,080

6

1,000

0,830

1,100

2,000

1,826
30,212

E222142A

1

Ampliació

E2R5426A

30,200

0,450

7,40

100,57

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. bloc

37,050

0,100

1,250

4,631

2

Llosa

41,170

0,150

1,250

7,719

3

Paviment

30,212

0,150

1,250

5,665

4

Terres

13,590

1,250

16,988

5

Vorada

71,640

0,900

6

Totxana

96,454

0,150

0,300

19,343
1,250

18,085
72,431

K2RA61H0

400,01

13,590

1

9

13,24

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

13,590
8

916,56

m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

2,000

7

7,43

9,28

672,16

m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1

P. bloc

37,050

0,100

1,250

4,631

2

Llosa

41,170

0,150

1,250

7,719
EUR

2
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3

Paviment

30,212

0,150

4

Vorada

71,640

0,900

5

Totxana

96,454

0,150

1,250

Pàg.:

5,665

0,300

19,343
1,250

18,085
55,443

10

K2RA7LP0

1

Terres

13,590

1,250

TOTAL 01 .01
Obra

01

PRESSUPOST GRADAS

Capítol

02

FONAMENTS

E31522H4

0,600

2

Rampa

10,000

1,800

0,800

3

Graó frontal

37,880

0,400

0,400

4

Base escales

1,600

0,980

0,200

2,000

0,627

5

Existent

6,000

2,580

0,400

0,600

3,715

0,500

7,200
6,061

1

35,720

Existent

40,000

1.428,800

1,20

1.714,56

22,176

23,58

522,91

1.428,800

6,000

2,580

0,600

2,000

18,576

6,000

0,500

0,600

2,000

3,600

TOTAL 01 .02
Obra

01

PRESSUPOST GRADAS

Capítol

03

RAM DE PALETA

E4E25624INGY

3.404,40

m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

2

1

95,30

kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

40 kG/M3

E31DD100

6.542,60

18,120

35,723

3

58,95

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba.

30,200

1

3,47

ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

Fonaments

E31B3000

707,45

16,988

1

2

12,76

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

16,988

1

3

FONAMENTS

5.641,87

m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de
cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant ref. B51503002 de la serie Adhesius
cimentosos de BUTECH i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

EUR
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1

Interiores

Data: 17/10/18

3,000

0,780

0,600

2,000

2,808

2

1,000

0,600

0,600

2,000

0,720

3

3,000

0,980

1,000

2,000

5,880

4

3,000

0,620

1,400

2,000

5,208

5

interiors ram existent

6,000

2,000

6

Anterior

1,000

12,110

0,600

2,000

14,532

1,000

20,360

0,600

1,000

12,216

1,000

3,000

3,000

1,000

1,500

1,500

7
8

Laterals

9

Posterior

1,000

44,570

11

Frontals

41,470

0,200

8,294

12

10,400

0,200

2,080

13

16,960

0,200

3,392

14

7,300

0,200

1,460

Lateral interior

16

Barana protecció

1,600

71,312

0,900
41,470

0,900
1,000

41,470
186,772

2

E4EZ72C4

Laterals

2,000

3,000

2

Interiores

6,000

0,780

3

2,000

4
5

Tram existent

0,150

0,900

0,600

0,150

0,421

0,600

0,600

0,150

0,108

6,000

0,980

1,000

0,150

0,882

6,000

0,620

1,400

0,150

0,781

6,000

2,000

0,150

1,800
4,892

3

E4EZ3000

1

15 Kg/m2

E81137B4

1
2

6.387,60

114,06

557,98

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

4,750

15,000

71,250
71,250

4

34,20

m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, col·locat manualment

1

6

4

12,000

10

15

Pàg.:

1,12

79,80

m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R

Afectació paviment perimetral

12,260

0,100

3,000

0,150

2,000

2,000

4,904

2,000

0,900
EUR
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Pàg.:

5,804
5

E8J61032LLTK

41,470

41,470
41,470

TOTAL 01 .03
Obra

01

PRESSUPOST GRADAS

Capítol

04

ESTRUCTURA GRADES

E45C18C4

1

0,200

2,488

2

4,370

2,580

0,200

2,255

3

6,640

1,130

0,200

1,501

4

18,160

1,130

0,200

4,104

10,410

1,130

0,200

2,353

6

7,310

1,130

0,200

1,652

7

16,960

1,130

0,200

3,833

9,010

0,620

0,200

1,117

9

12,110

0,620

0,200

1,502

10

20,360

0,620

0,200

2,525

Nivell 0,80

Nivell 1,20

Nivell 1,60

23,330
2

E45CA8C4

1

Escales Superficie en planta

Graons

3,400

1,150

0,200

2,000

1,564

2,200

1,150

0,200

2,000

1,012

16,000

1,000

0,045

E4DC1D00

1

2.113,70

92,81

305,90

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, apuntalament especial per
alçada inferior a 1 m.

Escales Superficie en planta

2

90,60

0,720
3,296

3

7.879,41

m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba, acabat lliscat frontal i superior manual, amb una pendent de 1%, inclós formació de graons

2
3

673,47

m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
acabat lliscat superior manual amb una pendent de 1%.

1,130

8

16,24

RAM DE PALETA

11,010

5

180,56

m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 10 a 20 cm d'amplària, de de secció plana, de color estàndard
ref. LO-160G de la serie Lloses de SAS , col·locada amb morter mixt 1:2:10

1

1

31,11

3,100

1,150

2,000

7,130

2,200

1,150

2,000

5,060

3

Graons

16,000

1,000

0,200

2,000

6,400

4

Rampa

10,000

0,800

0,500

2,000

8,000

EUR

5
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Grades

6

Nivell 0,80

Data: 17/10/18

11,010

1,130

0,200

2,488

7

4,370

2,580

0,200

2,255

8

6,640

1,130

0,200

1,501

9

18,160

1,130

0,200

4,104

10,410

1,130

0,200

2,353

11

7,310

1,130

0,200

1,652

12

16,960

1,130

0,200

3,833

9,010

0,620

0,200

1,117

14

12,110

0,620

0,200

1,502

15

20,360

0,620

0,200

2,525

10

13

Nivell 1,20

Nivell 1,60

Pàg.:

49,920
4

E4BC3000

23,330

60,000

1.399,800

2

3,296

60,000

197,760
1.597,560

E4435C15

Pilars IPE200

6,000

3,400

22,400

456,960

2

Bigues IPE200

6,000

2,450

22,400

329,280

3

Corretges IPE 160

6,000

12,110

15,800

1.148,028
1.934,268

E44Z5A25

Rigiditzadors portic (20
Kg/ud)

6,000

30,000

180,000

2

Plaques+ pernis (30 Kg/ud)

6,000

30,000

180,000
360,000

E4DC1D02

2.220,61

1,77

3.423,65

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors,
col·locat a l'obra amb soldadura

1

7

1,39

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura

1

6

1.508,08

kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1

5

30,21

3,67

1.321,20

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per cantell de a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist incloent matavius a l'aresta.

1

graons

16,000

2

Graó frontal

37,880

3

Frontals grades

9,010

0,200
0,400

3,200
15,152

0,200

1,802
EUR

6

Ampliació de grades al camp de futbol

PRESSUPOST

Data: 17/10/18

4

0,620

0,200

0,124

5

7,310

0,200

1,462

6

1,130

0,200

0,226

7

11,010

2,000

0,200

4,404

8

1,130

5,000

0,200

1,130

9

10,410

0,200

2,082

10

12,110

0,200

2,422

11

20,360

0,200

4,072

12

16,960

0,200

3,392

13

18,060

0,200

3,612

Pàg.:

43,080

TOTAL 01 .04
Obra

01

PRESSUPOST GRADAS

Capítol

05

COBERTA

1

E54AMA7D

1

ESTRUCTURA GRADES

Ampliació

12,110

3,550

2,000

Obra

01

PRESSUPOST GRADAS

Capítol

06

EQUIPAMENT I PROTECCIONS

1

1

Rampa

4.286,15

4.286,15

m Seient grada model ´´torneo´´ de 42,5 x 37,5 cm amb carcasas de polipropilen d'alta resistència amb nervis de reforç i 3
punts de fixació. Indicar el color deseado en el pedido. Caraterísticas generales de todos los modelos Material: Copolímero
de polipropileno Resistència al cop: 80 kg x cm Resistència al calor: + 110ºC Resistència al fred - 30ºC Estabilitat
dimensional: no afecten variacions de temperatura. Material tractat contra ultravioleta i a l'acció de la llum solar. Superficie
antilliscant.

192,000

EB121JAM

49,85

COBERTA

192,000
192,000

2

12.885,16

85,981

TOTAL 01 .05

F9787A51

1.992,02

m2 Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una pendent major del 10%, amb
panells sandvitx aïllants d'acer, de 30 mm de espessor i 1150 mm d'ample, formats per doble cara metàl·lica de xapa
estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana de roca de
densitat mitjana 145 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a qualsevol tipus de corretja estructural , Inclús p/p
d'elements de fixació, accessoris i junts. remat perimetral en ´´L´´ i peces especials per solapament amb coberta existent.

85,981

1

46,24

10,50

2.016,00

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

13,100

13,100

2

10,500

10,500

3

2,900

2,900

4

0,500

2,000

1,000
EUR
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Escales

4,000

1,200

Pàg.:

4,800
32,300

3

EB121JA

1,000

1,000
1,000

1A1EK11C

1

Paret posterior

K9U8A240

1

120,00

11,000

11,000
245,95

Rampa

10,000

20,000

2

1,000

3,100

3,100

3

1,000

0,370

0,370
23,470

TOTAL 01 .06
Obra

01
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07

PINTURA

E894B009

12,000

3,400

0,800

32,640

2

Bigues IPE200

12,000

2,450

0,800

23,520

3

Corretges IPE 160

3,000

45,500

0,650

88,725
144,885

1

2,000

E9M11028

1

Rampa

9.230,62

15,48

2.242,82

m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

31,800

63,600
63,600

3

1.275,13

m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues d'acabat

Pilars IPE200

E89B5CJ0

54,33

EQUIPAMENT I PROTECCIONS

1

2

2.705,45

u Angle interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 150 mm d'alçària, per a sòcol, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

2,000

1

120,00

m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i
perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i panell d'alumini de 25 mm de gruix (coble xapa de 3mm
mes aïllament interior) amb reixes de ventil·lació incorporades, col·locat en paret de bloc de 20 cm, inclós premarc.

11,000
5

3.114,04

m Col·locació de barana existent en lateral nova ampliació incloent ancoratges i soldadura amb pilar d'estructura

1

4

96,41

12,57

799,45

m2 Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1.6 kg/m2, aplicat sobre superfície de formigó o paret de bloc,
2 colors a determinar per la propietat.

10,000

1,800

18,000
EUR
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2
3

planta gral

1,800

0,800

1,440

44,570

2,580

114,991

Pàg.:

134,431
4

E898DFM0

1

frontal i post.

2

1,600

laterals

3,150

2,000

3

graons

28,000

1,000

4

Para-vent

41,470

2,000

5

A justificar

60,000

2,000

142,624
6,300

0,200

5,600
82,940
60,000
297,464

TOTAL 01 .07
Obra

01

PRESSUPOST GRADAS
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ENLLUMENAT

KH1247D1KZ93

1

1

1

1

3,90

175,50

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

45,000

EG151D22

3.977,82

45,000

45,000
45,000

4

361,62

m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

45,000

EG312334

10.212,87

11,000

45,000
3

4.110,95

u Llumenera decorativa modular d'alumini de leds, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux
lluminós, protecció IP65, no regulable, muntada superficialment. Article: ref. 72061020-884 + ref. 72095430-039 de SIMON
o equivalent

11,000

EG21291H

13,82

PINTURA

11,000
2

3.059,65

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa
de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

44,570

1

22,76

9

1,90

85,50

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

4,000

4,000
4,000

TOTAL 01 .08

ENLLUMENAT

29,24

116,96

4.355,78

EUR

Ampliació de grades al camp de futbol

PRESSUPOST

Data: 17/10/18

Obra

01

PRESSUPOST GRADAS

Capítol

09

CONTROL DE QUALITAT

1

J060770A

Pàg.:

u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

1

6,000

6,000
6,000

TOTAL 01 .09
Obra

01

PRESSUPOST GRADAS

Capítol

10

SEGURETAT I SALUT

1

F991UA22

1

10

109,19

CONTROL DE QUALITAT

655,14

655,14

pa Partida alçada a justificar, per subministrament e implantació de sistemes de seguretat i salut inclós senyalització viaria i
equips de protecció personal, segons pla de seguretat aprovat.

1,000

1,000
1,000

TOTAL 01 .10

300,00

SEGURETAT I SALUT

300,00

300,00

EUR

Ampliació de grades al camp de futbol

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 17/10/18

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítol
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
6.542,60
Capítol

01.02

FONAMENTS

5.641,87

Capítol

01.03

RAM DE PALETA

7.879,41

Capítol

01.04

ESTRUCTURA GRADES

Capítol

01.05

COBERTA

4.286,15

Capítol

01.06

EQUIPAMENT I PROTECCIONS

9.230,62

Capítol

01.07

PINTURA

Capítol

01.08

ENLLUMENAT

Capítol

01.09

CONTROL DE QUALITAT

Capítol

01.10

SEGURETAT I SALUT

Obra

01

Pressupost GRADAS

12.885,16

10.212,87
4.355,78
655,14
300,00
61.989,60

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
61.989,60
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost GRADAS
61.989,60
61.989,60

euros

Ampliació de grades al camp de futbol

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..........................................................................

61.989,60

13 % DG SOBRE 61.989,60...............................................................................................

8.058,65

6 % BI SOBRE 61.989,60...................................................................................................

3.719,38

Subtotal

73.767,63

21 % IVA SOBRE 73.767,63...............................................................................................

15.491,20

€

89.258,83

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUITANTA-NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS )

Dimecres, 17 d´octubre de 2018

DEPARTAMENT D´URBANISME I TERRITORI

1

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/10/18

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

23,85 €

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,38 €

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

23,38 €

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,38 €

A0125000

h

Oficial 1a soldador

23,77 €

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,38 €

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,85 €

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

23,18 €

A012F000

h

Oficial 1a manyà

23,75 €

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,16 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65 €

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,38 €

A0133000

h

Ajudant encofrador

20,76 €

A0134000

h

Ajudant ferrallista

20,76 €

A0135000

h

Ajudant soldador

20,84 €

A0137000

h

Ajudant col·locador

20,76 €

A013D000

h

Ajudant pintor

21,17 €

A013F000

h

Ajudant manyà

20,84 €

A013H000

h

Ajudant electricista

20,73 €

A013M000

h

Ajudant muntador

21,17 €

A0140000

h

Manobre

19,52 €

A0150000

h

Manobre especialista

20,19 €

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/10/18

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65 €

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90 €

C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

38,39 €

C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

49,86 €

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

1,70 €

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71 €

C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

8,77 €

C2001000

h

Martell trencador manual

3,26 €

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,12 €

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61 €

155,18 €

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/10/18

Pàg.:

3

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0511401

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs

106,62 €

B0512401

t

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

103,30 €

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B064C26D

m3

Formigó HM-30/S/10/I+E de consistència seca,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

76,32 €

B065710C

m3

Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,74 €

B065760B

m3

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,27 €

B065960A

m3

Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,10 €

B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,80 €

B065960J

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

68,43 €

B06NN14C

m3

Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

57,13 €

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

34,73 €

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

30,27 €

B0710280

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

31,07 €

B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

1,34 €

B081C010INGY

kg

Resina sintètica en dispersió aquosa per a millorar les
prestacions mecàniques en general i la treballabilitat
dels morters base ciment, ref. B51503002 de la serie
Adhesius cimentosos de BUTECH

3,84 €

1,67 €
17,37 €

0,22 €

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/10/18

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,17 €

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,11 €

B0A31000

kg

Clau acer

1,36 €

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,15 €

B0A61500

u

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

0,09 €

B0A62F90

u

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

0,96 €

B0A72J00

u

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 50 mm de
diàmetre interior

0,46 €

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,60 €

B0CH8DF0

m2

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària
entre 40 i 50 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10
kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782

10,64 €

B0CHP1C2

m2

Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb
perforacions circulars al portell i 15 a 25 % de
coeficient de perforació

15,53 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

9,37 €

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,28 €

B0D75000

m2

Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

7,67 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,75 €

B0DZA000LBM2

l

Desencofrant líquid, ADI-D, densitat 0,9 g/cm3, per al
formigó, aplicable a encofrats de fusta o ferro, actua
com a repelent de tota partícula aquosa en una
superfície hidròfuga, conté agents anti oxidants que
protegeixen el ferro de l'oxidació, pot de 9 kg, ref.
4211-12 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX

0,00 €

B0DZA000LBM3

l

Desencofrant líquid, ADI-D, densitat 0,9 g/cm3, per al
formigó, aplicable a encofrats de fusta o ferro, actua
com a repelent de tota partícula aquosa en una
superfície hidròfuga, conté agents anti oxidants que
protegeixen el ferro de l'oxidació, bidó de 20 kg, ref.
4211-16 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX

0,00 €

0,38 €
227,13 €

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/10/18

Pàg.:

5

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B0E24482

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x80x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de
color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,49 €

B0E244L1

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

1,00 €

B0E244L2

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de
color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,15 €

B0E244L6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,07 €

B0E245A6

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x100x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

0,70 €

B0F1E2AL

u

Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,11 €

B2RA61H0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00 €

B2RA63G0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

18,00 €

B2RA72F0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

10,00 €

B2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,15 €

B44Z502A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,00 €

B44Z5A2A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,19 €

B44Z5C1A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,04 €

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/10/18

Pàg.:

6

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B4LRA520

m2

Semiplaca de formigó armat (prellosa) de 5 cm de
gruix i 120 cm d'amplària, amb armadura de capacitat
mecànica compresa entre 240 i 320 kN

27,10 €

B4LRB520

m2

Semiplaca alleugerida de formigó armat (prellosa) de 5
cm de gruix i 120 cm d'amplària, amb armadura de
capacitat mecànica compresa entre 240 i 320 kN

29,81 €

B4LV03H7

m2

Llosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 74,0 a 84,6 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

35,13 €

B4LV05H9

m2

Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 41,0 a 78,4 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

36,00 €

B71290X0

m2

Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada

6,45 €

B7C9G980

m2

Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 70 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,75 m2.K/W, amb revestiment de làmina
asfàltica

13,37 €

B7CZ1800

u

Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80
mm de gruix com a màxim

0,31 €

B7J50010

dm3

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

14,51 €

B7J50090

dm3

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

11,61 €

B7Z24000

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,74 €

B89Z9E00

kg

Pintura sintètica per a exteriors

6,44 €

B89ZA000

kg

Pintura de zinc

7,81 €

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

7,96 €

B89ZNE00

kg

Pintura al silicat de potassa per a exteriors

B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

B8J32030

m

Peça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 10 a 20 cm d'amplària, de secció amb una
pendent, de color estàndard

10,11 €

B8J31030LLTK

m

Cobremurs Llosa de superfície plana de formigó
prefabricat, color gris, de dimensions 16x50 cm i de 3,5
cm de gruix, pes 5,7 kg/u, ref. LO-160G de la serie
Lloses de SAS

6,94 €

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

11,30 €
4,45 €

11,41 €

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/10/18

Pàg.:

7

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B8ZAH000

kg

Imprimació neutralitzadora acrílica

B8ZAM000

kg

Imprimació fixadora acrílica

4,07 €

B96511C0

m

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

4,90 €

B9M111A0

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'imprimació per a paviment continu

5,85 €

B9M121A1

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa base per a paviment continu, amb pigments

6,56 €

B9M131A1

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments

7,13 €

B9M1R000

kg

Resina sintètica per a paviment continu

6,79 €

B9U8A240

u

Angle interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
150 mm d'alçària, per a sòcol

47,38 €

BABGA5B2

u

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany
de cop i clau, acabat per a pintar

189,17 €

BAFA210C

m2

Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
alt

196,95 €

BAN51400

m

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

4,53 €

BAZGC360

u

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

24,96 €

BB121JA0

m

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

79,00 €

BB12DFBC

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de
tub 60x20 cada 200 cm i plafó de planxa d'acer
perforada de 0,8 mm de gruix i un coeficient de
perforació de 14 %, de 100 cm d'alçària

117,25 €

BB3M4523

m2

Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de
0.8 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70
%, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5
a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm

8,58 €

BB3Z0001

m2

Part proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics

2,67 €

BC151702

m2

Panell sandwich d'alumini de 25 mm de gruix amb
doble xapa d'alumini de 3 mm i aïllament interior,
incloent 2 reixes de ventilAlació incorporades.

85,00 €

20,04 €

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 17/10/18

Pàg.:

8

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BF2419E0

m

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura
longitudinal, de 55 mm de diàmetre exterior i de 1.5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3

3,54 €

BFW229P0

u

Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 55
mm, per a unió a pressió

22,90 €

BG151D22

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment

13,05 €

BG212910

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,46 €

BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,17 €

BGW15000

u

Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

0,32 €

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

0,15 €

BH1247D1KZ93

u

Llumenera 720 modular Advance M2 NW amb òptica
LED translúcida, 4000 K, 18 W de potència, instal·lació
a sostre tècnic amb perfileria vista 120x30, color blanc
+ Accessori de superfície per a llumenera 720 y 726,
120x30, acabat blanc,ref. 72061020-884 + ref.
72095430-039 de SIMON

320,00 €

BV21770A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

99,26 €

Ampliació de grades al camp de futbol
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

72,81 €

Preu €

Parcial

20,19000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

20,19000
20,19000

1,71000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1,19700

m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x

17,37000 =

30,22380

B0512401

t

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

0,200

x

103,30000 =

20,66000

DESPESES AUXILIARS

m3

D0701821

h

1,00%

h

Formigonera de 165 l

72,80670

Rend.: 1,000

87,58 €

Preu €

Parcial

20,19000 =

1,000 /R x

1,71000 =

0,700 /R x

m3

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0512401

t

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

Aigua

1,19700

1,67000 =

0,33400

1,520

x

17,37000 =

26,40240

0,380

x

103,30000 =

39,25400

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

65,99040
1,00%

20,19000

1,19700

x

0,200

Import

20,19000
20,19000

Subtotal...
Materials:
B0111000

0,20190

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

51,21780

72,80670

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

Manobre especialista

51,21780

1,19700

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

20,19000

1,19700

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

1,19700

65,99040
0,20190

COST DIRECTE

87,57930

COST EXECUCIÓ MATERIAL

87,57930
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

158,22 €

Preu €

Parcial

20,19000 =

1,050 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

21,19950
21,19950

1,71000 =

0,725 /R x

Subtotal...

1,23975

m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

17,37000 =

26,57610

B0512401

t

0,200

x

103,30000 =

20,66000

B0532310

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x

0,22000 =

88,00000

DESPESES AUXILIARS

m3

D0714821

h

1,00%

h

Formigonera de 165 l

0,21200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,22135

Rend.: 1,000

88,60 €

Preu €

Parcial

20,19000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

135,57010

158,22135

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Manobre especialista

135,57010

1,23975

COST DIRECTE

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

21,19950

1,23975

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

20,19000
20,19000

1,71000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1,19700

m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

17,37000 =

26,40240

B0512401

t

0,380

x

103,30000 =

39,25400

B081C010

kg

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

0,760

x

1,34000 =

1,01840

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE

67,00880
1,00%

20,19000

1,19700

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

1,19700

67,00880
0,20190
88,59770
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

D0718821INGY

Rend.: 1,000

Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant ref. B51503002 de
la serie Adhesius cimentosos de BUTECH i 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
Unitats

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

91,76 €

Preu €

Parcial

20,19000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

88,59770

20,19000
20,19000

1,71000 =

0,700 /R x

Subtotal...

1,19700

m3

Aigua

0,200

x

1,67000 =

0,33400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

17,37000 =

26,40240

B0511401

t

0,380

x

106,62000 =

40,51560

B081C010INGY

kg

Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Resina sintètica en dispersió aquosa per a millorar les
prestacions mecàniques en general i la treballabilitat
dels morters base ciment, ref. B51503002 de la serie
Adhesius cimentosos de BUTECH

0,760

x

3,84000 =

2,91840

DESPESES AUXILIARS

kg

D0B2A100

70,17040
1,00%

91,75930

COST EXECUCIÓ MATERIAL

91,75930

Rend.: 1,000

0,86 €

Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

23,38000 =

0,11690

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

20,76000 =

0,10380

Subtotal...
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

70,17040
0,20190

Mà d'obra:
A0124000

kg

1,19700

COST DIRECTE

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Materials:
B0A14200

20,19000

1,19700

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

0,22070

0,0102

x

1,17000 =

0,01193

1,050

x

0,60000 =

0,63000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

0,64193
1,00%

Import

0,22070

0,64193
0,00221

COST DIRECTE

0,86484

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,86484
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E2RA63G0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Materials:
B2RA63G0

t

Deposició controlada a centre de reciclatge 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)

19,80 €

Preu €

1,000

Parcial

18,00000 =

x

Subtotal...

m3

E31522J3

h

18,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,80000

Rend.: 1,000

91,99 €

Preu €

Parcial

19,52000 =

0,440 /R x

Subtotal...
Materials:
B065960A

m3

Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100

68,10000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m3

h

74,91000
1,50%

h

Camió amb bomba de formigonar

m3

Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,12883

91,99040

Rend.: 1,000

106,01 €

Preu €

0,300 /R x

19,52000 =

0,100 /R x

155,18000 =
Subtotal...

Materials:
B065960A

74,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C1701100

74,91000

83,62763
8,36276

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Manobre

8,58880

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Import

8,58880
8,58880

Subtotal...

E31522J4

18,00000

18,00000
1,80000

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb dumper

Manobre

18,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Import

1,100

x

68,10000 =

Parcial

Import

5,85600
5,85600

5,85600

15,51800
15,51800
74,91000

15,51800
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

74,91000
1,50%

0,08784

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

96,37184
9,63718

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

E32515C4

106,00902

Rend.: 1,000

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com
a màxim, HA-25/B/10/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm i abocat amb
bomba

102,79 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

23,38000 =

1,40280

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

19,52000 =

4,68480

Subtotal...
Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

6,08760

155,18000 =

0,100 /R x

Subtotal...
Materials:
B065760B

m3

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

71,68350
2,50%

Unitats

102,78542

1,91 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,015 /R x

23,77000 =

0,35655

A0135000

h

Ajudant soldador

0,015 /R x

20,84000 =

0,31260

Subtotal...
Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,015 /R x

3,12000 =
Subtotal...

Materials:
B44Z502A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000

x

71,68350

93,44129
9,34413

Rend.: 1,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

15,51800

0,15219

COST EXECUCIÓ MATERIAL

kg

6,08760

71,68350

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

E4415125

Import

15,51800
15,51800

68,27000 =

x

74,91000

1,00000 =

0,66915

Import

0,66915

0,04680
0,04680
1,00000

0,04680
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

E45C18H4

1,00000
2,50%

0,01673

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

1,73268
0,17327

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,90595

Rend.: 1,000

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

95,37 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,054 /R x

23,38000 =

1,26252

A0140000

h

Manobre

0,216 /R x

19,52000 =

4,21632

Subtotal...
Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

5,47884

155,18000 =

0,090 /R x

Subtotal...
Materials:
B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020

65,80000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m3

h

A0140000

h

Manobre

h

Camió amb bomba de formigonar

2,50%

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe
d'exposició IIa

67,11600
0,13697

COST EXECUCIÓ MATERIAL

95,36781

Rend.: 1,000

98,32 €

Preu €

Parcial

0,054 /R x

23,38000 =

1,26252

0,216 /R x

19,52000 =

4,21632

0,090 /R x

155,18000 =
Subtotal...

Materials:
B065960J

67,11600

67,11600

Subtotal...
Maquinària:
C1701100

13,96620

86,69801
8,66980

Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb
additiu hidròfug, abocat amb bomba

Oficial 1a paleta

5,47884

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

Import

13,96620
13,96620

Subtotal...

E45C18S4

1,00000

1,020

x

68,43000 =

Subtotal...

5,47884

Import

5,47884

13,96620
13,96620

13,96620

69,79860

69,79860

69,79860
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

E4DC1D02LBM2

m2

2,50%

0,13697

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

89,38061
8,93806

COST EXECUCIÓ MATERIAL

98,31867

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Article: ref.
4211-12 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX
Unitats

49,92 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800 /R x

23,38000 =

18,70400

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,700 /R x

20,76000 =

14,53200

Subtotal...
Materials:
B0A31000

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

B0D625A0

cu

B0D71130

m2

B0D75000

m2

B0DZA000LBM2

l

33,23600

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

0,990

x

0,38000 =

0,37620

Llata de fusta de pi

0,0019

x

227,13000 =

0,43155

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant líquid, ADI-D, densitat 0,9 g/cm3, per al
formigó, aplicable a encofrats de fusta o ferro, actua
com a repelent de tota partícula aquosa en una
superfície hidròfuga, conté agents anti oxidants que
protegeixen el ferro de l'oxidació, pot de 9 kg, ref.
4211-12 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX

0,0151

x

9,37000 =

0,14149

1,100

x

1,28000 =

1,40800

1,150

x

7,67000 =

8,82050

0,060

x

=

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E4DC1D02LBM3

11,31469
2,50%

Import

33,23600

11,31469
0,83090

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

45,38159
4,53816

COST EXECUCIÓ MATERIAL

49,91975

Rend.: 1,000

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Article: ref.
4211-16 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX
Unitats

49,92 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800 /R x

23,38000 =

18,70400

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,700 /R x

20,76000 =

14,53200

Subtotal...

33,23600

Import

33,23600

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 17/10/18
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B0A31000

UA

DESCRIPCIÓ

kg

Clau acer

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

B0D625A0

cu

B0D71130

m2

B0D75000

m2

B0DZA000LBM3

l

PREU
0,1007

x

1,36000 =

0,13695

0,990

x

0,38000 =

0,37620

Llata de fusta de pi

0,0019

x

227,13000 =

0,43155

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant líquid, ADI-D, densitat 0,9 g/cm3, per al
formigó, aplicable a encofrats de fusta o ferro, actua
com a repelent de tota partícula aquosa en una
superfície hidròfuga, conté agents anti oxidants que
protegeixen el ferro de l'oxidació, bidó de 20 kg, ref.
4211-16 de la serie Additius per a morters i formigons
d'ASFALTEX

0,0151

x

9,37000 =

0,14149

1,100

x

1,28000 =

1,40800

1,150

x

7,67000 =

8,82050

0,060

x

=

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

E4E25615

m2

11,31469
2,50%

0,83090

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

45,38159
4,53816

COST EXECUCIÓ MATERIAL

49,91975

Rend.: 1,000

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de
la paret de 3 N/mm2
Unitats

34,10 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,480 /R x

23,38000 =

11,22240

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

19,52000 =

4,68480

Subtotal...
Materials:
B0E244L1

u

D0714821

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

11,31469

15,90720

13,125

x

1,00000 =

13,12500

0,0168

x

88,59770 =

1,48844

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

14,61344
3,00%

Import

15,90720

14,61344
0,47722

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

30,99786
3,09979

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,09764

Ampliació de grades al camp de futbol
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Pàg.:

Data: 17/10/18
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

E4E25644INGY

m2

Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant ref. B51503002 de la serie Adhesius
cimentosos de BUTECH i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

PREU
Rend.: 1,000

Unitats

38,22 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,520 /R x

23,38000 =

12,15760

A0140000

h

Manobre

0,260 /R x

19,52000 =

5,07520

Subtotal...
Materials:
B0E244L2

u

D0718821INGY

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de
color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant ref. B51503002 de
la serie Adhesius cimentosos de BUTECH i 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

17,23280

13,4375

x

1,15000 =

15,45313

0,0168

x

91,75930 =

1,54156

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E4LRA330

16,99469
3,00%

Import

17,23280

16,99469
0,51698

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

34,74447
3,47445

COST EXECUCIÓ MATERIAL

38,21892

Rend.: 1,000

Semiplaques de formigó armat (prellosa), llum
compresa entre 4,0 i 5,00 m, de 22,8 - 33,0 kNm per m
d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20
cm de gruix, col·locades sobre estructura
Unitats

37,76 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150 /R x

23,38000 =

3,50700

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,52000 =

2,92800

Subtotal...

6,43500

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,650

x

0,38000 =

0,62700

B0D625A0

cu

0,007

x

9,37000 =

0,06559

B4LRA520

m2

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Semiplaca de formigó armat (prellosa) de 5 cm de
gruix i 120 cm d'amplària, amb armadura de capacitat
mecànica compresa entre 240 i 320 kN

1,000

x

27,10000 =

27,10000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

27,79259
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Import

6,43500

27,79259
0,09653
34,32412
3,43241
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E4LRB330

37,75653

Rend.: 1,000

Semiplaques alleugerides de formigó armat (prellosa)
de 120 cm d'amplària, llum compresa entre 2,50 i 5,00
m, de 22,8 - 33,0 kNm per m d'amplària de moment
flector últim, per a sostre de 20 cm de gruix,
col·locades sobre estructura
Unitats

40,74 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150 /R x

23,38000 =

3,50700

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,52000 =

2,92800

Subtotal...

6,43500

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,650

x

0,38000 =

0,62700

B0D625A0

cu

0,007

9,37000 =

0,06559

B4LRB520

m2

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Semiplaca alleugerida de formigó armat (prellosa) de 5
cm de gruix i 120 cm d'amplària, amb armadura de
capacitat mecànica compresa entre 240 i 320 kN

x

1,000

x

29,81000 =

29,81000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E4LV35HU

h

A0140000

h

1,50%

h

40,73753

Rend.: 1,000

54,13 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

Manobre

0,150 /R x

19,52000 =

2,92800

0,150 /R x

6,50550

49,86000 =
Subtotal...

Materials:
B4LV03H7

m2

0,09653

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Lloses alveolars de formigó pretesat de 15 cm d'alçària
i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 108.7 a 131.9 kNm per m d'amplària
de moment flector últim, per a sostre de 15+ 5 cm,
col·locades sobre estructura

Grua autopropulsada de 12 t

Llosa alveolar de formigó pretesat de 15 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 74,0 a 84,6 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

30,50259

37,03412
3,70341

Subtotal...
Maquinària:
C150G800

6,43500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

30,50259

Import

1,000

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

7,47900

35,13000

35,13000
1,50%

6,50550

7,47900
7,47900

35,13000 =

Import

35,13000
0,09758
49,21208
4,92121
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E4LV55H5

54,13329

Rend.: 1,000

Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària
i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 55.9 a 101.4 kNm per m d'amplària
de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm,
col·locades sobre estructura
Unitats

55,09 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,150 /R x

23,85000 =

3,57750

A0140000

h

Manobre

0,150 /R x

19,52000 =

2,92800

Subtotal...
Maquinària:
C150G800

h

Grua autopropulsada de 12 t

6,50550

49,86000 =

0,150 /R x

Subtotal...
Materials:
B4LV05H9

m2

Llosa alveolar de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 41,0 a 78,4 kNm per m d'amplària de
moment flector últim

1,000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E612B513

36,00000
1,50%

0,09758
50,08208
5,00821

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,09029

Rend.: 1,000

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, 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 7,5
(7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,23 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,700 /R x

23,38000 =

16,36600

A0140000

h

Manobre

0,350 /R x

19,52000 =

6,83200

A0150000

h

Manobre especialista

0,175 /R x

20,19000 =

3,53325

Subtotal...
Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

36,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats

h

7,47900

36,00000

Mà d'obra:
A0122000

Maquinària:
C1704100

6,50550

7,47900
7,47900

36,00000 =

x

Import

0,175 /R x

1,70000 =
Subtotal...

26,73125

Import

26,73125

0,29750
0,29750

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,0136

x

1,67000 =

0,02271

B0710280

t

0,0575

x

31,07000 =

1,78653

B0F1E2AL

u

Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2),
a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200

x

0,11000 =

3,43200

0,29750
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E6181G4N

5,24124
2,50%

0,66828

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

32,93827
3,29383

COST EXECUCIÓ MATERIAL

36,23210

Rend.: 1,000

Paredó divisori d'una cara vista de 8 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x80x200 mm, llis,
de color amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
Unitats

20,47 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,360 /R x

23,38000 =

8,41680

A0140000

h

Manobre

0,180 /R x

19,52000 =

3,51360

Subtotal...
Materials:
B0E24482

u

D0701461

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x80x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de
color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

11,93040

12,137

x

0,49000 =

5,94713

0,006

x

72,80670 =

0,43684

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E618561N

6,38397
2,50%

0,29826

20,47389

Rend.: 1,000

30,79 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,440 /R x

23,38000 =

10,28720

A0140000

h

Manobre

0,220 /R x

19,52000 =

4,29440

Subtotal...

D0701461

m3

6,38397

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Paret de tancament per a revestir de 20 cm de gruix de
bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm,
llis, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland
amb filler calcari

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

11,93040

18,61263
1,86126

Unitats

u

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
B0E244L1

5,24124

14,58160

11,9628

x

1,00000 =

11,96280

0,0149

x

72,80670 =

1,08482

Subtotal...

13,04762

Import

14,58160

13,04762
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

E618566N

m2

2,50%

0,36454

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

27,99376
2,79938

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,79314

Rend.: 1,000

Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de
gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x200 mm, llis, gris amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment
pòrtland amb filler calcari

34,91 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,520 /R x

23,38000 =

12,15760

A0140000

h

Manobre

0,260 /R x

19,52000 =

5,07520

Subtotal...
Materials:
B0E244L6

u

D0701461

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

17,23280

12,137

x

1,07000 =

12,98659

0,0149

x

72,80670 =

1,08482

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E6187H6N

h

A0140000

h

2,50%

u

D0701461

m3

0,43082

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,90853

Rend.: 1,000

Paredó divisori de dues cares vistes de 10 cm de gruix
de bloc foradat de morter ciment, de 500x100x200
mm, llis, gris amb components hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari.

22,26 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a paleta

0,380 /R x

23,38000 =

8,88440

Manobre

0,190 /R x

19,52000 =

3,70880

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x100x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

14,07141

31,73503
3,17350

Subtotal...
Materials:
B0E245A6

17,23280

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

14,07141

Import

12,59320

9,7573

x

0,70000 =

6,83011

0,0069

x

72,80670 =

0,50237

Subtotal...

7,33248

Import

12,59320

7,33248
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

E81135B2

m2

2,50%

0,31483

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

20,24051
2,02405

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,26456

Rend.: 1,000

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat
Unitats

24,29 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600 /R x

23,38000 =

14,02800

A0140000

h

Manobre

0,300 /R x

19,52000 =

5,85600

Subtotal...
Materials:
D0701821

m3

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

0,0194

19,88400

87,57930 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E83QR1C2

h

A013F000

h

m2

2,50%

24,28815

Rend.: 1,000

48,10 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a manyà

0,600 /R x

23,75000 =

14,25000

Ajudant manyà

0,600 /R x

20,84000 =

12,50400

1,050

26,75400

15,53000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m2

0,49710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb
perforacions circulars al portell i 15 % de coeficient de
perforació, col·locada amb fixacions mecàniques

Planxa perforada d'acer de 2 mm de gruix, amb
perforacions circulars al portell i 15 a 25 % de
coeficient de perforació

1,69904

22,08014
2,20801

Subtotal...

E898D240

1,69904

1,69904

Subtotal...
Materials:
B0CHP1C2

19,88400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012F000

Import

Import

26,75400

16,30650

16,30650
2,50%

16,30650
0,66885

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

43,72935
4,37294

COST EXECUCIÓ MATERIAL

48,10229

Rend.: 1,000

5,60 €

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

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A012D000

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x

23,85000 =

2,38500

A013D000

h

Ajudant pintor

0,010 /R x

21,17000 =

0,21170

Subtotal...
Materials:
B89ZPE00

kg

Pintura plàstica per a exteriors

0,5508

2,59670

4,45000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

E898E240

2,45106
2,45106

1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

5,08671
0,50867

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,59538

Rend.: 1,000

Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat
Unitats

6,38 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a pintor

0,125 /R x

23,85000 =

2,98125

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015 /R x

21,17000 =

0,31755

Subtotal...
kg

Pintura plàstica per a exteriors

0,5508

3,29880

4,45000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

E8J62032

2,45106
1,50%

0,04948

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,37928

Rend.: 1,000

21,15 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,250 /R x

23,38000 =

5,84500

A0140000

h

Manobre

0,125 /R x

19,52000 =

2,44000

Subtotal...

D070A4D1

m3

2,45106

5,79934
0,57993

Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat,
de 10 a 20 cm d'amplària, de secció amb una pendent,
de color igual bloc , col·locada amb morter mixt 1:2:10

Peça de formigó prefabricat per a coronament de
parets, de 10 a 20 cm d'amplària, de secció amb una
pendent, de color estàndard
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

3,29880

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats

m

Import

2,45106

Mà d'obra:
A0122000

Materials:
B8J32030

2,45106
0,03895

Mà d'obra:
A012D000

Materials:
B89ZPE00

2,59670

8,28500

1,020

x

10,11000 =

10,31220

0,0032

x

158,22135 =

0,50631

Subtotal...

10,81851

Import

8,28500

10,81851

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 17/10/18
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

E9M1111M

m2

1,50%

0,12428

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

19,22779
1,92278

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,15056

Rend.: 1,000

Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat sobre
superfície de formigó o paret de bloc antilliscant grau 3
segons CTE, color a determinar per la direcció
facultativa.
Unitats

30,75 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,400 /R x

23,85000 =

9,54000

A0140000

h

Manobre

0,400 /R x

19,52000 =

7,80800

Subtotal...
Materials:
B9M111A0

kg

B9M121A1

kg

B9M131A1

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'imprimació per a paviment continu
Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa base per a paviment continu, amb pigments
Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments

17,34800

0,315

x

5,85000 =

1,84275

0,840

x

6,56000 =

5,51040

0,420

x

7,13000 =

2,99460

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EABGA9B2

h

u

BAZGC360

u

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany
de cop i clau, acabat per a pintar
Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

0,26022

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,75157

Rend.: 1,000

242,24 €

Preu €

0,250 /R x

Parcial

23,75000 =
Subtotal...

Materials:
BABGA5B2

10,34775

27,95597
2,79560

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a
un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany
de cop i clau, acabat per a pintar, col·locada

Oficial 1a manyà

1,50%

17,34800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012F000

10,34775

Import

5,93750
5,93750

1,000

x

189,17000 =

189,17000

1,000

x

24,96000 =

24,96000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

214,13000
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Import

5,93750

214,13000
0,14844
220,21594
22,02159

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

Data: 17/10/18
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

EAFA210C

242,23753

Rend.: 1,000

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de
preu alt
Unitats

285,07 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600 /R x

24,65000 =

14,79000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,120 /R x

21,17000 =

2,54040

Subtotal...
Materials:
B7J50010

dm3

B7J50090

dm3

BAFA210C

m2

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
alt

17,33040

0,100

x

14,51000 =

1,45100

0,310

x

11,61000 =

3,59910

1,200

x

196,95000 =

236,34000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

u

EANV3383

m

m

285,06914

Rend.: 1,000

25,91 €

Preu €

5,200

4,53000 =

x

h

Import

23,55600
23,55600

23,55600

23,55600
2,35560

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,91160

Rend.: 1,000

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de
tub 40x40 cada 200 cm i plafó de planxa d'acer
galvanitzat perforada, amb perforacions de 0,8 mm de
gruix i un coeficient de perforació de 14 %, de 100 cm
d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

Oficial 1a paleta

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

0,43326

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

EB1226BJ

241,39010

259,15376
25,91538

Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm

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

2,50%

17,33040

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Materials:
BAN51400

241,39010

Import

0,300 /R x

156,98 €

Preu €
23,38000 =

Parcial
7,01400

Import

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012F000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a manyà

0,400 /R x

23,75000 =

9,50000

PREU

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

20,84000 =

4,16800

A0140000

h

Manobre

0,200 /R x

19,52000 =

3,90400

Subtotal...
Materials:
B0710180

t

BB12DFBC

m

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2),
en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
de 50 mm de diàmetre, travesser inferior, muntants de
tub 60x20 cada 200 cm i plafó de planxa d'acer
perforada de 0,8 mm de gruix i un coeficient de
perforació de 14 %, de 100 cm d'alçària

24,58600

0,0075

x

34,73000 =

0,26048

1,000

x

117,25000 =

117,25000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

EB3M4523

117,51048
2,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

142,71113
14,27111

COST EXECUCIÓ MATERIAL

156,98224

Rend.: 1,000

32,44 €

Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de
0.8 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70
%, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5
a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada
Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a manyà

0,300 /R x

23,75000 =

7,12500

A013F000

h

Ajudant manyà

0,500 /R x

20,84000 =

10,42000

Subtotal...
m2

BB3Z0001

m2

Malla planxa acer galvanitzat expandit romboidal, de
0.8 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70
%, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5
a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm
Part proporcional d'elements de fixació per a malles i
teixits metàl·lics

17,54500

1,050

x

8,58000 =

9,00900

1,000

x

2,67000 =

2,67000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m2

EC151706

h

1,50%

17,54500

11,67900
0,26318
29,48718
2,94872

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,43589

Rend.: 1,000

Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

Oficial 1a vidrier

11,67900

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012E000

117,51048
0,61465

Mà d'obra:
A012F000

Materials:
BB3M4523

24,58600

0,450 /R x

105,15 €

Preu €
23,18000 =

Parcial
10,43100

Import

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
BC151702

m2

Panell sandwich d'alumini de 25 mm de gruix amb
doble xapa d'alumini de 3 mm i aïllament interior,
incloent 2 reixes de ventilAlació incorporades.

1,000

10,43100

85,00000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

85,00000

85,00000
1,50%

m

h

A013M000

h

105,14621

Rend.: 1,000

13,53 €

Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura
longitudinal, de 55 mm de diàmetre exterior i de 1.5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3, unió
a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat
superficialment

Preu €

Parcial

Oficial 1a muntador

0,110 /R x

24,65000 =

2,71150

Ajudant muntador

0,110 /R x

21,17000 =

2,32870

Subtotal...
Materials:
B0A72J00

u

BF2419E0

m

BFW229P0

u

Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 50 mm de
diàmetre interior
Tub d'acer E190 galvanitzat amb soldadura
longitudinal, de 55 mm de diàmetre exterior i de 1.5
mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10305-3
Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de diàmetre 55
mm, per a unió a pressió

5,04020

0,300

x

0,46000 =

0,13800

1,020

x

3,54000 =

3,61080

0,150

x

22,90000 =

3,43500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m

F96511C9

95,58747
9,55875

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats
Mà d'obra:
A012M000

85,00000
0,15647

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

EF2419EA

10,43100

7,18380
1,50%

Import

5,04020

7,18380
0,07560

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

12,29960
1,22996

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,52956

Rend.: 1,000

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
Unitats

26,54 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,230 /R x

23,38000 =

5,37740

A0140000

h

Manobre

0,470 /R x

19,52000 =

9,17440

Subtotal...

14,55180

Import

14,55180

Ampliació de grades al camp de futbol
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B06NN14C

UA
m3

B0710250

t

B96511C0

m

DESCRIPCIÓ
Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2
Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340

PREU
0,0726

x

57,13000 =

4,14764

0,0021

x

30,27000 =

0,06357

1,050

x

4,90000 =

5,14500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

m3

K2RA72F0

t

COST EXECUCIÓ MATERIAL

26,53892

Rend.: 1,000

8,80 €

Preu €

0,800

10,00000 =

x

Subtotal...

P- 2

m3

E222142A

h

Import

8,00000

8,00000

8,00000

8,00000
0,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,80000

Rend.: 1,082

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Maquinària:
C1313330

0,21828
24,12629
2,41263

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,50%

9,35621

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Materials:
B2RA72F0

9,35621

0,143 /R x

7,40 €

Preu €
50,90000 =
Subtotal...

Parcial

Import

6,72708
6,72708

6,72708

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

6,72708
0,67271

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,39979

Ampliació de grades al camp de futbol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 3

E2R5426A

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

PREU
Rend.: 1,083

Unitats
Maquinària:
C1501800

h

Camió per a transport de 12 t

9,28 €

Preu €

Parcial

38,39000 =

0,238 /R x

Subtotal...

P- 4

E31522H4

m3

h

8,43658

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,28024

Rend.: 1,505

95,30 €

Preu €

Parcial

19,52000 =

0,300 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

155,18000 =

0,100 /R x

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 5

kg

E31B3000

72,38000

72,38000
1,50%

0,05837

COST EXECUCIÓ MATERIAL

95,30439

Rend.: 1,396

1,20 €

Unitats

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

23,38000 =

0,10049

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

20,76000 =

0,11897

Subtotal...
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

72,38000

86,64036
8,66404

Mà d'obra:
A0124000

D0B2A100

10,31096

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Materials:
B0A14200

3,89103

10,31096
10,31096

65,80000 =

x

Import

3,89103
3,89103

Subtotal...
Materials:
B065960B

8,43658

8,43658
0,84366

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.

Manobre

8,43658

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

Import

0,21946

0,0051

x

1,17000 =

0,00597

1,000

x

0,86484 =

0,86484

Import

0,21946

Ampliació de grades al camp de futbol
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 6

m2

E31DD100

0,87081
1,50%

0,00329

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

1,09356
0,10936

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,20292

Rend.: 1,098

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

23,58 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,400 /R x

23,38000 =

8,51730

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,500 /R x

20,76000 =

9,45355

Subtotal...

17,97085

Materials:
B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,102

x

1,11000 =

0,11322

B0A31000

kg

Clau acer

0,1501

x

1,36000 =

0,20414

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,9997

x

0,38000 =

1,13989

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0011

x

227,13000 =

0,24984

B0D71130

m2

1,100

x

1,28000 =

1,40800

B0DZA000

l

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Desencofrant

0,030

x

2,75000 =

0,08250

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 7

kg

E4435C15

3,19759
1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,58180

Rend.: 1,245

1,77 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a soldador

0,018 /R x

23,77000 =

0,34366

A0135000

h

Ajudant soldador

0,010 /R x

20,84000 =

0,16739

Subtotal...
0,018 /R x

3,12000 =
Subtotal...

Materials:

3,19759

21,43800
2,14380

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
amb connectors formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

17,97085

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats

h

Import

0,26956

Mà d'obra:
A0125000

Maquinària:
C200P000

0,87081

0,51105

Import

0,51105

0,04511
0,04511

0,04511
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B44Z5C1A

UA
kg

DESCRIPCIÓ
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, amb connectors, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

PREU
1,000

1,04000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 8

kg

E44Z5A25

1,04000
2,50%

0,01278
1,60894
0,16089

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,76983

Rend.: 1,129

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

3,67 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,050 /R x

23,77000 =

1,05270

A0135000

h

Ajudant soldador

0,050 /R x

20,84000 =

0,92294

Subtotal...
Maquinària:
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

1,97564

3,12000 =

0,050 /R x

Subtotal...
Materials:
B44Z5A2A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,000

1,19000 =

x

DESPESES AUXILIARS

m3

Import

1,97564

0,13818
0,13818

Subtotal...

E45C18C4

1,04000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats

P- 9

1,04000

0,13818

1,19000

1,19000
1,50%

1,19000
0,02963

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

3,33345
0,33335

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,66680

Rend.: 1,539

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba acabat lliscat superior manual amb una
pendent de 1%.
Unitats

90,60 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,054 /R x

23,38000 =

0,82035

A0140000

h

Manobre

0,216 /R x

19,52000 =

2,73965

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Maquinària:
C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

3,56000

155,18000 =

0,090 /R x

Subtotal...
Materials:
B065760B

m3

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 10

m3

E45CA8C4

69,63540

69,63540
2,50%

82,35925
8,23593

COST EXECUCIÓ MATERIAL

90,59518

Rend.: 1,476

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba, acabat lliscat frontal i
superior manual, amb una pendent de 1%, inclós
formació de graons

92,81 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

23,38000 =

0,95041

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

19,52000 =

3,17398

Subtotal...
h

Camió amb bomba de formigonar

4,12439

155,18000 =

0,100 /R x

Subtotal...
Materials:
B065760B

m3

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020

68,27000 =

x

DESPESES AUXILIARS

kg

Import

4,12439

10,51355
10,51355

Subtotal...

E4BC3000

69,63540
0,08900

Mà d'obra:
A0122000

Maquinària:
C1701100

9,07485

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats

P- 11

9,07485
9,07485

68,27000 =

x

3,56000

10,51355

69,63540

69,63540
2,50%

69,63540
0,10311

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

84,37645
8,43764

COST EXECUCIÓ MATERIAL

92,81409

Rend.: 1,296

1,39 €

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,012 /R x

23,38000 =

0,21648

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,010 /R x

20,76000 =

0,16019

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

0,37667

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,012

x

1,17000 =

0,01404

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,86484 =

0,86484

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 12

m2

E4DC1D00

0,87888
1,50%

1,26120
0,12612

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,38732

Rend.: 1,092

Unitats

30,21 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a encofrador

0,600 /R x

23,38000 =

12,84615

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,600 /R x

20,76000 =

11,40659

Subtotal...
kg

Clau acer

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

B0D625A0

cu

B0D71130

m2

B0DZA000

l

24,25274

0,1007

x

1,36000 =

0,13695

0,990

x

0,38000 =

0,37620

Llata de fusta de pi

0,0019

x

227,13000 =

0,43155

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Desencofrant

0,0151

x

9,37000 =

0,14149

1,100

x

1,28000 =

1,40800

0,040

x

2,75000 =

0,11000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 13

0,00565

Mà d'obra:
A0123000

B0D21030

m2

E4DC1D02

2,60419
2,50%

Import

24,25274

2,60419
0,60632

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

27,46325
2,74632

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,20957

Rend.: 1,115

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per cantell de a
lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist
incloent matavius a l'aresta.
Unitats

46,24 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,800 /R x

23,38000 =

16,77489

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,700 /R x

20,76000 =

13,03318

Subtotal...
Materials:

0,87888

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi,
apuntalament especial per alçada inferior a 1 m.

Materials:
B0A31000

0,37667

29,80807

Import

29,80807
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B0A31000

kg

UA

DESCRIPCIÓ
Clau acer

PREU
0,1007

x

1,36000 =

0,13695

0,990

x

0,38000 =

0,37620

227,13000 =

0,43155

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

B0D625A0

cu

0,0151

x

9,37000 =

0,14149

B0D71130

m2

1,100

x

1,28000 =

1,40800

B0D75000

m2

1,150

x

7,67000 =

8,82050

B0DZA000

l

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant

0,060

x

2,75000 =

0,16500

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 14

m2

E4E25624INGY

h

A0140000

h

Manobre

COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,23626

Rend.: 1,170

34,20 €

Preu €

Parcial

0,520 /R x

23,38000 =

10,39111

0,260 /R x

19,52000 =

4,33778

Subtotal...
Materials:
B0E244L6

u

D0718821INGY

m3

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3
Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant ref. B51503002 de
la serie Adhesius cimentosos de BUTECH i 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,74520
42,03296
4,20330

Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I,
de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant ref. B51503002 de la serie Adhesius
cimentosos de BUTECH i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

Oficial 1a paleta

2,50%

11,47969

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

11,47969

14,72889

13,4375

x

1,07000 =

14,37813

0,0168

x

91,75930 =

1,54156

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

15,91969
3,00%

Import

14,72889

15,91969
0,44187

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

31,09045
3,10904

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,19949
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 15

E4EZ3000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

PREU
Rend.: 1,618

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,12 €

Preu €

Parcial

23,38000 =

0,010 /R x

Subtotal...

0,14450

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

x

1,17000 =

0,00585

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000

x

0,86484 =

0,86484

DESPESES AUXILIARS

P- 16

0,14450

Materials:
B0A14200

Subtotal...

m3

E4EZ72C4

h

A0140000

h

0,87069
1,50%

m3

0,00217

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,11909

Rend.: 1,265

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

114,06 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a paleta

0,400 /R x

23,38000 =

7,39289

Manobre

1,600 /R x

19,52000 =

24,68933

Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,87069

1,01736
0,10174

Subtotal...
Materials:
B065710C

0,14450

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

Import

1,050

x

32,08222

67,74000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

32,08222

71,12700

71,12700
1,50%

Import

71,12700
0,48123

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

103,69045
10,36905

COST EXECUCIÓ MATERIAL

114,05950
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 17

E54AMA7D

m2

Subministrament i muntatge de cobertura de vessants
de cobertes inclinades, amb una pendent major del
10%, amb panells sandvitx aïllants d'acer, de 30 mm
de espessor i 1150 mm d'ample, formats per doble
cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat
prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i espessor interior
0,5 mm i ànima aïllant de llana de roca de densitat
mitjana 145 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a
qualsevol tipus de corretja estructural , Inclús p/p
d'elements de fixació, accessoris i junts. remat
perimetral en ´´L´´ i peces especials per solapament
amb coberta existent.

PREU
Rend.: 2,427

49,85 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,580 /R x

23,38000 =

5,58731

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,280 /R x

20,76000 =

2,39506

Subtotal...
Materials:
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

B0CH8DF0

m2

B71290X0

m2

B7C9G980

m2

B7CZ1800

u

B7Z24000

kg

Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada
amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçària
entre 40 i 50 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia
entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10
kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma
UNE-EN 14782
Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral
LBM (SBS) 40/G-FP amb armadura de feltre de
polièster de 150 g/m2 reforçada
Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat
126 a 160 kg/m3, de 70 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,75 m2.K/W, amb revestiment de làmina
asfàltica
Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80
mm de gruix com a màxim
Emulsió bituminosa, tipus ED

7,98237

16,500

x

0,15000 =

2,47500

1,100

x

10,64000 =

11,70400

1,100

x

6,45000 =

7,09500

1,100

x

13,37000 =

14,70700

3,000

x

0,31000 =

0,93000

0,300

x

0,74000 =

0,22200

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 18

E81137B4

m2

37,13300
2,50%

Import

7,98237

37,13300
0,19956

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

45,31493
4,53149

COST EXECUCIÓ MATERIAL

49,84642

Rend.: 1,091

Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb
filler calcari 32,5 R
Unitats

31,11 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,840 /R x

23,38000 =

18,00110

A0140000

h

Manobre

0,420 /R x

19,52000 =

7,51457

Subtotal...

25,51567

Import

25,51567
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B0512401

UA
t

D0701821

m3

DESCRIPCIÓ
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

PREU
0,0032

x

103,30000 =

0,33056

0,0205

x

87,57930 =

1,79538

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 19

m2

E894B009

2,12594
2,50%

0,63789

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

28,27950
2,82795

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,10745

Rend.: 1,768

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura
sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues
d'acabat
Unitats

15,48 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,700 /R x

23,85000 =

9,44287

A013D000

h

Ajudant pintor

0,070 /R x

21,17000 =

0,83818

Subtotal...

10,28105

Materials:
B89Z9E00

kg

Pintura sintètica per a exteriors

0,255

x

6,44000 =

1,64220

B89ZA000

kg

Pintura de zinc

0,255

x

7,81000 =

1,99155

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 20

E898DFM0

m2

2,12594

3,63375
1,50%

Import

10,28105

3,63375
0,15422

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

14,06902
1,40690

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,47592

Rend.: 1,359

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
Unitats

13,82 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,150 /R x

23,85000 =

2,63245

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015 /R x

21,17000 =

0,23366

Subtotal...

2,86611

Materials:
B89ZNE00

kg

Pintura al silicat de potassa per a exteriors

0,3978

x

11,30000 =

4,49514

B8ZAH000

kg

Imprimació neutralitzadora acrílica

0,2285

x

20,04000 =

4,57914

B8ZAM000

kg

Imprimació fixadora acrílica

0,1428

x

4,07000 =

0,58120

Subtotal...

9,65548

Import

2,86611

9,65548
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
DESPESES AUXILIARS

P- 21

m2

E89B5CJ0

h

A013D000

h

12,56458
1,25646

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,82104

Rend.: 2,245

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

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor

12,57 €

Preu €

Parcial

0,570 /R x

23,85000 =

6,05546

0,055 /R x

21,17000 =

0,51864

Subtotal...

6,57410

Materials:
B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

0,2754

x

7,96000 =

2,19218

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,2244

x

11,41000 =

2,56040

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 22

0,04299

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A012D000

1,50%

m

E8J61032LLTK

h

A0140000

h

Manobre

m

D070A4D1

m3

Cobremurs Llosa de superfície plana de formigó
prefabricat, color gris, de dimensions 16x50 cm i de 3,5
cm de gruix, pes 5,7 kg/u, ref. LO-160G de la serie
Lloses de SAS
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

0,09861

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,56782

Rend.: 1,171

16,24 €

Preu €

Parcial

0,250 /R x

23,38000 =

4,99146

0,125 /R x

19,52000 =

2,08369

Subtotal...
Materials:
B8J31030LLTK

4,75258

11,42529
1,14253

Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat,
de 10 a 20 cm d'amplària, de de secció plana, de color
estàndard ref. LO-160G de la serie Lloses de SAS ,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

Oficial 1a paleta

1,50%

6,57410

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0122000

4,75258

Import

7,07515

1,020

x

6,94000 =

7,07880

0,0032

x

158,22135 =

0,50631

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

7,58511
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Import

7,07515

7,58511
0,10613
14,76639
1,47664
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 23

m2

E9M11028

Rend.: 1,186

Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb
dotació d'1.6 kg/m2, aplicat sobre superfície de formigó
o paret de bloc, 2 colors a determinar per la propietat.
Unitats

22,76 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,250 /R x

23,85000 =

5,02740

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

19,52000 =

4,11467

Subtotal...
Materials:
B9M1R000

kg

Resina sintètica per a paviment continu

1,680

9,14207

6,79000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 24

m

EB121JAM

11,40720
1,50%

20,68640
2,06864

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,75504

Rend.: 2,084

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

96,41 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

23,75000 =

4,55854

h

Ajudant manyà

0,200 /R x

20,84000 =

2,00000

Subtotal...

BB121JA0

m

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

6,55854

2,000

x

0,96000 =

1,92000

1,000

x

79,00000 =

79,00000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

EG151D22

u

80,92000
2,50%

Import

6,55854

80,92000
0,16396

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

87,64250
8,76425

COST EXECUCIÓ MATERIAL

96,40675

Rend.: 1,167

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment
Unitats

Mà d'obra:

11,40720
0,13713

A013F000

u

9,14207

11,40720

Mà d'obra:
A012F000

Materials:
B0A62F90

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats

P- 25

16,24303

Preu €

29,24 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A012H000

h

UA

DESCRIPCIÓ
Oficial 1a electricista

0,500 /R x

24,16000 =

10,35133

PREU

A013H000

h

Ajudant electricista

0,150 /R x

20,73000 =

2,66452

Subtotal...
Materials:
BG151D22

u

BGW15000

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar
superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

13,01585

1,000

x

13,05000 =

13,05000

1,000

x

0,32000 =

0,32000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 26

m

EG21291H

13,37000
1,50%

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,23920

Rend.: 1,157

3,90 €

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb
unió roscada i muntat superficialment

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a electricista

0,047 /R x

24,16000 =

0,98143

A013H000

h

Ajudant electricista

0,050 /R x

20,73000 =

0,89585

Subtotal...

BGW21000

u

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió
de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,87728

1,020

x

1,46000 =

1,48920

1,000

x

0,15000 =

0,15000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 27

0,19524
26,58109
2,65811

Unitats

m

m

EG312334

13,37000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Mà d'obra:
A012H000

Materials:
BG212910

13,01585

1,63920
1,50%

Import

1,87728

1,63920
0,02816

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

3,54464
0,35446

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,89910

Rend.: 1,277

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Unitats

1,90 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,015 /R x

24,16000 =

0,28379

A013H000

h

Ajudant electricista

0,015 /R x

20,73000 =

0,24350

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...

Materials:
BG312330

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020

0,52729

1,17000 =

x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 28

m2

F2168941

h

1,19340
1,50%

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

1,90146

Rend.: 1,084

2,47 €

Preu €

Parcial

19,52000 =

0,030 /R x

50,90000 =

0,0362 /R x

DESPESES AUXILIARS

m2

F2194AE1

h

1,69980
1,69980

1,50%

1,69980
0,00810
2,24812
0,22481

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,47294

Rend.: 1,083

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

Manobre especialista

0,54022

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0150000

Import

0,54022
0,54022

Subtotal...

P- 29

0,00791

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C1313330

1,19340

1,72860
0,17286

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment
de 10 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i
càrrega mecànica i manual de runes sobre camió

Manobre

1,19340

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

0,52729

0,420 /R x

13,24 €

Preu €

Parcial

20,19000 =
Subtotal...

7,82992
7,82992

Maquinària:
C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,127 /R x

15,65000 =

1,83523

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,048 /R x

50,90000 =

2,25596

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

4,09119
1,50%

Import

7,82992

4,09119
0,11745

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

12,03856
1,20386

COST EXECUCIÓ MATERIAL

13,24241
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 30

F219FFC0

UA

m

DESCRIPCIÓ

PREU
Rend.: 1,083

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir
Unitats

Mà d'obra:
A0150000

h

Manobre especialista

7,43 €

Preu €

Parcial

20,19000 =

0,250 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C170H000

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 31

u

J060770A

u

2,02447
2,02447

1,50%

0,06991

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,43054

Rend.: 1,000

109,19 €

Preu €

1,000

99,26000 =

x

Subtotal...

Parcial

m2

K2148D34

99,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

109,18600

Rend.: 1,084

28,39 €

Enderroc de llosa massissa de formigó armat i xapa
colaborant, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor.
Unitats

Preu €

Parcial

h

Manobre

0,500 /R x

19,52000 =

9,00369

A0150000

h

Manobre especialista

0,500 /R x

20,19000 =

9,31273

Subtotal...
h

Compressor amb dos martells pneumàtics

99,26000

99,26000
9,92600

Mà d'obra:
A0140000

Maquinària:
C1101200

Import

99,26000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

P- 32

2,02447

6,75504
0,67550

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm,
segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN
12390-3

4,66066

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Materials:
BV21770A

4,66066
4,66066

8,77000 =

0,250 /R x

Import

0,500 /R x

15,65000 =

18,31642
7,21863

Import

18,31642
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 33

m2

K2164671

7,21863
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

25,80980
2,58098

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,39078

Rend.: 1,083

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

11,06 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Manobre

0,250 /R x

19,52000 =

4,50600

A0150000

h

Manobre especialista

0,250 /R x

20,19000 =

4,66066

Subtotal...
h

Martell trencador manual

9,16666

3,26000 =

0,250 /R x

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

P- 34

K2194U31

m2

h

m3

1,50%

0,75254
0,13750

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,06237

Rend.: 1,084

1,98 €

Preu €
19,52000 =

0,100 /R x

Parcial

Import

1,80074
1,80074

1,80074

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

1,80074
0,18007

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,98081

Rend.: 1,000

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats

Materials:

0,75254
0,75254

Subtotal...

K2RA61H0

9,16666

10,05670
1,00567

Arrencada de encintat de vorada , amb mitjans
manuals i càrrega de material sobre camió o
contenidor

Manobre

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

P- 35

0,27475

Mà d'obra:
A0140000

Maquinària:
C2001000

7,21863

Preu €

12,76 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B2RA61H0

UA
t

DESCRIPCIÓ
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
de formigó inerts amb una densitat 1.45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

PREU
1,450

8,00000 =

x

Subtotal...

P- 36

m3

K2RA7LP0

m3

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,76000

Rend.: 1,000

3,47 €

Preu €

1,000

Parcial

3,15000 =

x

Subtotal...

P- 37

u

K9U8A240

h

A0140000

h

u

B9U8A240

u

3,15000

3,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,46500

Rend.: 1,407

Angle interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
150 mm d'alçària, per a sòcol, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols

54,33 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a col·locador

0,100 /R x

23,38000 =

1,66169

Manobre

0,010 /R x

19,52000 =

0,13873

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis
Angle interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de
150 mm d'alçària, per a sòcol

3,15000

3,15000
0,31500

Subtotal...
Materials:
B0A61500

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0127000

11,60000

11,60000
1,16000

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,60000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Unitats
Materials:
B2RA7LP0

11,60000

1,80042

2,000

x

0,09000 =

0,18000

1,000

x

47,38000 =

47,38000

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

47,56000
1,50%

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

Import

1,80042

47,56000
0,02701
49,38743
4,93874
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 38

u

KH1247D1KZ93

54,32617

Rend.: 1,563

Llumenera decorativa modular d'alumini de leds, de
120x30 cm, de 18 W de potència de la llumenera,
2500 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable,
muntada superficialment. Article: ref. 72061020-884 +
ref. 72095430-039 de SIMON o equivalent

361,62 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

24,16000 =

4,63724

A013H000

h

Ajudant electricista

0,300 /R x

20,73000 =

3,97889

Subtotal...
Materials:
BH1247D1KZ93

u

Llumenera 720 modular Advance M2 NW amb òptica
LED translúcida, 4000 K, 18 W de potència, instal·lació
a sostre tècnic amb perfileria vista 120x30, color blanc
+ Accessori de superfície per a llumenera 720 y 726,
120x30, acabat blanc,ref. 72061020-884 + ref.
72095430-039 de SIMON

1,000

x

8,61613

320,00000 =

Subtotal...
DESPESES AUXILIARS

8,61613

320,00000

320,00000
1,50%

Import

320,00000
0,12924

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

328,74537
32,87454

COST EXECUCIÓ MATERIAL

361,61991
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PARTIDES ALÇADES
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

EB121JA

m

Col·locació de barana existent en lateral nova
ampliació incloent ancoratges i soldadura amb pilar
d'estructura

120,00 €

F9787A51

m

Seient grada model ´´torneo´´ de 42,5 x 37,5 cm amb
carcasas de polipropilen d'alta resistència amb nervis
de reforç i 3 punts de fixació. Indicar el color deseado
en el pedido. Caraterísticas generales de todos los
modelos Material: Copolímero de polipropileno
Resistència al cop: 80 kg x cm Resistència al calor: +
110ºC Resistència al fred - 30ºC Estabilitat
dimensional: no afecten variacions de temperatura.
Material tractat contra ultravioleta i a l'acció de la llum
solar. Superficie antilliscant.

10,50 €

F991UA22

pa

Partida alçada a justificar, per subministrament e
implantació de sistemes de seguretat i salut inclós
senyalització viaria i equips de protecció personal,
segons pla de seguretat aprovat.

300,00 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

1A1EK11C

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 90x90 cm, amb porta d'alumini lacat amb
una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base
de tub d'acer galvanitzat i panell d'alumini de 25 mm
de gruix (coble xapa de 3mm mes aïllament interior)
amb reixes de ventil·lació incorporades, col·locat en
paret de bloc de 20 cm, inclós premarc.

PREU
Rend.: 1,000

Unitats
Partides d'obra:
EAFA210C

u

EANV3383

u

EC151706

m2

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment
de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de
preu alt
Bastiment de base per a porta, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm
Vidre laminar de seguretat , de 3+3 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

245,95 €

Preu €

Parcial

0,517

x

259,15376 =

133,98249

0,517

x

23,55600 =

12,17845

0,810

x

95,58747 =

77,42585

Subtotal...

223,58679

Import

223,58679

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 10,00%

223,58679
22,35868

COST EXECUCIÓ MATERIAL

245,94547

Ampliació de grades al camp de futbol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/10/18

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 1

1A1EK11C

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, amb porta d'alumini
lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat i panell
d'alumini de 25 mm de gruix (coble xapa de 3mm mes aïllament interior) amb reixes de ventil·lació
incorporades, col·locat en paret de bloc de 20 cm, inclós premarc.
(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

245,95 €

P- 2

E222142A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

7,40 €

P- 3

E2R5426A

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
(NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

9,28 €

P- 4

E31522H4

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
(NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

95,30 €

P- 5

E31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

1,20 €

P- 6

E31DD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P- 7

E4435C15

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors formades per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

1,77 €

P- 8

E44Z5A25

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
(TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

3,67 €

P- 9

E45C18C4

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba acabat lliscat superior manual amb una pendent de 1%.
(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

90,60 €

P- 10

E45CA8C4

m3

Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba, acabat lliscat frontal i superior manual, amb una pendent de
1%, inclós formació de graons
(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

92,81 €

P- 11

E4BC3000

kg

Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

1,39 €

P- 12

E4DC1D00

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi,
apuntalament especial per alçada inferior a 1 m.
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

30,21 €

P- 13

E4DC1D02

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per cantell de a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist incloent matavius a l'aresta.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

46,24 €

P- 14

E4E25624INGY

m2

Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant ref. B51503002 de la serie Adhesius cimentosos de BUTECH i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

34,20 €

PREU

23,58 €

Ampliació de grades al camp de futbol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/10/18

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

P- 15

E4EZ3000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment
(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

1,12 €

P- 16

E4EZ72C4

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment
(CENT CATORZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

114,06 €

P- 17

E54AMA7D

m2

Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades, amb una pendent
major del 10%, amb panells sandvitx aïllants d'acer, de 30 mm de espessor i 1150 mm d'ample,
formats per doble cara metàl·lica de xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior
0,5 mm i espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana 145 kg/m³, i
accessoris, fixats mecànicament a qualsevol tipus de corretja estructural , Inclús p/p d'elements de
fixació, accessoris i junts. remat perimetral en ´´L´´ i peces especials per solapament amb coberta
existent.
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

49,85 €

P- 18

E81137B4

m2

Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R
(TRENTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

31,11 €

P- 19

E894B009

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de pintura zinc i dues
d'acabat
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

15,48 €

P- 20

E898DFM0

m2

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i
pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues
d'acabat
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

13,82 €

P- 21

E89B5CJ0

m2

Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues
capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

12,57 €

P- 22

E8J61032LLTK

m

Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 10 a 20 cm d'amplària, de de secció
plana, de color estàndard ref. LO-160G de la serie Lloses de SAS , col·locada amb morter mixt
1:2:10
(SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

16,24 €

P- 23

E9M11028

m2

Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1.6 kg/m2, aplicat sobre superfície de
formigó o paret de bloc, 2 colors a determinar per la propietat.
(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

22,76 €

P- 24

EB121JAM

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella
(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

96,41 €

P- 25

EG151D22

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada
superficialment
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

29,24 €

P- 26

EG21291H

m

Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
(TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

3,90 €

P- 27

EG312334

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub
(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

1,90 €

P- 28

F2168941

m2

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 10 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

2,47 €

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

Ampliació de grades al camp de futbol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 17/10/18

Pàg.:

3

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 29

F2194AE1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

13,24 €

P- 30

F219FFC0

m

Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc
de diamant, per a delimitar la zona a demolir
(SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

7,43 €

P- 31

J060770A

u

Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
(CENT NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

109,19 €

P- 32

K2148D34

m2

Enderroc de llosa massissa de formigó armat i xapa colaborant, a mà i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

28,39 €

P- 33

K2164671

m2

Enderroc de paret de tancament de maó de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

11,06 €

P- 34

K2194U31

m2

Arrencada de encintat de vorada , amb mitjans manuals i càrrega de material sobre camió o
contenidor
(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,98 €

P- 35

K2RA61H0

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una densitat 1.45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

12,76 €

P- 36

K2RA7LP0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

3,47 €

P- 37

K9U8A240

u

Angle interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 150 mm d'alçària, per a sòcol, col·locat amb
tacs d'expansió i cargols
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

54,33 €

P- 38

KH1247D1KZ93

u

Llumenera decorativa modular d'alumini de leds, de 120x30 cm, de 18 W de potència de la
llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP65, no regulable, muntada superficialment. Article:
ref. 72061020-884 + ref. 72095430-039 de SIMON o equivalent
(TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

361,62 €

PREU

Ampliació de grades al camp de futbol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

P- 2

P- 3

P- 4

CODI
1A1EK11C

E222142A

E2R5426A

E31522H4

UA
m2

m3

m3

m3

B065960B

P- 5

E31B3000

kg

B0A14200

P- 6

E31DD100

m2

B0A14300
B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D71130
B0DZA000

P- 7

E4435C15

kg

B44Z5C1A

P- 8

E44Z5A25

kg

B44Z5A2A

P- 9

E45C18C4

m3

Data: 17/10/18

DESCRIPCIÓ
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm,
amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat i panell d'alumini de 25 mm de gruix (coble
xapa de 3mm mes aïllament interior) amb reixes de ventil·lació incorporades,
col·locat en paret de bloc de 20 cm, inclós premarc.
Altres conceptes
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Altres conceptes
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Altres conceptes
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba.
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
Filferro recuit de diàmetre 3 mm
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Desencofrant
Altres conceptes
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues amb connectors
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, amb
connectors, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant
Altres conceptes
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L,
LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament
i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç
d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per
a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
Altres conceptes
Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba acabat lliscat superior
manual amb una pendent de 1%.

Pàg.:

1

PREU
245,95 €

245,95 €
7,40 €
7,40 €
9,28 €

9,28 €
95,30 €
72,38000 €
22,92 €
1,20 €
0,00597 €
1,19 €
23,58 €
0,11322 €
0,20414 €
1,13989 €
0,24984 €
1,40800 €
0,08250 €
20,38 €
1,77 €

1,04000 €

0,73 €
3,67 €

1,19000 €

2,48 €
90,60 €

Ampliació de grades al camp de futbol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 10

CODI
B065760B

E45CA8C4

UA

m3

B065760B

P- 11

E4BC3000

kg

B0A14200

P- 12

E4DC1D00

m2

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D71130
B0DZA000

P- 13

E4DC1D02

m2

B0A31000
B0D21030
B0D31000
B0D625A0
B0D71130
B0D75000
B0DZA000

P- 14

E4E25624INGY

m2

B0E244L6

P- 15

E4EZ3000

kg

B0A14200

P- 16

E4EZ72C4

m3

Data: 17/10/18

DESCRIPCIÓ
Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes
Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, acabat lliscat
frontal i superior manual, amb una pendent de 1%, inclós formació de graons
Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes
Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, apuntalament especial per alçada inferior a 1 m.
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Desencofrant
Altres conceptes
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per cantell de a lloses, a una alçària <= 3
m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó
vist incloent matavius a l'aresta.
Clau acer
Tauló de fusta de pi per a 10 usos
Llata de fusta de pi
Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos
Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10
mm de gruix, per a 1 ús
Desencofrant
Altres conceptes
Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, gris, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu
inclusor aire/plastificant ref. B51503002 de la serie Adhesius cimentosos de
BUTECH i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb
components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3
Altres conceptes
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes
Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment

Pàg.:

2

PREU
69,63540 €
20,96 €
92,81 €

69,63540 €
23,17 €
1,39 €
0,01404 €
1,38 €
30,21 €
0,13695 €
0,37620 €
0,43155 €
0,14149 €
1,40800 €
0,11000 €
27,61 €
46,24 €

0,13695
0,37620
0,43155
0,14149
1,40800
8,82050

€
€
€
€
€
€

0,16500 €
34,76 €
34,20 €

14,37813 €

19,82 €
1,12 €
0,00585 €
1,11 €
114,06 €

Ampliació de grades al camp de futbol

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 17

CODI
B065710C

E54AMA7D

UA

m2

B0A5AA00
B0CH8DF0

B71290X0
B7C9G980

B7CZ1800
B7Z24000

P- 18

E81137B4

m2

B0512401

P- 19

E894B009

m2

B89Z9E00
B89ZA000

P- 20

E898DFM0

m2

B89ZNE00
B8ZAH000
B8ZAM000

P- 21

E89B5CJ0

m2

B89ZC100
B8ZAA000

P- 22

E8J61032LLTK

B8J31030LLTK

m

Data: 17/10/18

DESCRIPCIÓ
Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
Altres conceptes
Subministrament i muntatge de cobertura de vessants de cobertes inclinades,
amb una pendent major del 10%, amb panells sandvitx aïllants d'acer, de 30
mm de espessor i 1150 mm d'ample, formats per doble cara metàl·lica de
xapa estàndard d'acer, acabat prelacat, d'espessor exterior 0,5 mm i
espessor interior 0,5 mm i ànima aïllant de llana de roca de densitat mitjana
145 kg/m³, i accessoris, fixats mecànicament a qualsevol tipus de corretja
estructural , Inclús p/p d'elements de fixació, accessoris i junts. remat
perimetral en ´´L´´ i peces especials per solapament amb coberta existent.
Cargol autoroscant amb volandera
Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats
entre 250 i 270 mm i una alçària entre 40 i 50 mm d'1 mm de gruix, amb una
inèrcia entre 21 i 34 cm4 i una massa superficial entre 9 i 10 kg/m2, acabat
llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782
Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FP
amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada
Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de
70 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,75 m2.K/W, amb revestiment de làmina asfàltica
Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a
màxim
Emulsió bituminosa, tipus ED
Altres conceptes
Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat i lliscat amb ciment
pòrtland amb filler calcari 32,5 R
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
Altres conceptes
Pintat de biga d'un sol perfil d'acer amb pintura sintètica, amb dues capes de
pintura zinc i dues d'acabat
Pintura sintètica per a exteriors
Pintura de zinc
Altres conceptes
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat de
potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació
neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat
Pintura al silicat de potassa per a exteriors
Imprimació neutralitzadora acrílica
Imprimació fixadora acrílica
Altres conceptes
Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de
poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
Esmalt de poliuretà d'un component
Imprimació antioxidant
Altres conceptes
Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 10 a 20 cm
d'amplària, de de secció plana, de color estàndard ref. LO-160G de la serie
Lloses de SAS , col·locada amb morter mixt 1:2:10
Cobremurs Llosa de superfície plana de formigó prefabricat, color gris, de
dimensions 16x50 cm i de 3,5 cm de gruix, pes 5,7 kg/u, ref. LO-160G de la
serie Lloses de SAS

Pàg.:

3

PREU
71,12700 €

42,93 €
49,85 €

2,47500 €
11,70400 €

7,09500 €
14,70700 €
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0,22200 €
12,72 €
31,11 €
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12,57 €
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7,82 €
16,24 €

7,07880 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

CODI

UA

Data: 17/10/18

DESCRIPCIÓ
Altres conceptes

P- 23

E9M11028

m2

B9M1R000

P- 24

EB121JAM

m

B0A62F90
BB121JA0

P- 25

EG151D22

u

BG151D22
BGW15000

P- 26

EG21291H

m

BG212910

BGW21000

P- 27

EG312334

m

BG312330

P- 28

P- 29

P- 30

P- 31

F2168941

F2194AE1

F219FFC0

J060770A

m2

m2

m

u

Paviment continu de 2 capes resina sintètica, amb dotació d'1.6 kg/m2,
aplicat sobre superfície de formigó o paret de bloc, 2 colors a determinar per
la propietat.
Resina sintètica per a paviment continu
Altres conceptes
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària
Altres conceptes
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-54, muntada superficialment
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció IP-54 i per a muntar superficialment
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
Altres conceptes
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat
superficialment
Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de
1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
Altres conceptes
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums
Altres conceptes
Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 10 cm de gruix,
amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre
camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
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9,16 €
22,76 €

11,40720 €
11,35 €
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79,00000 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 32

P- 33

P- 34

P- 35

CODI
BV21770A

K2148D34

K2164671

K2194U31

K2RA61H0

UA

m2

m2

m2

m3

B2RA61H0

P- 36

K2RA7LP0

m3

B2RA7LP0

P- 37

K9U8A240

u

B0A61500
B9U8A240

P- 38

KH1247D1KZ93

u

Data: 17/10/18

DESCRIPCIÓ
Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
Altres conceptes
Enderroc de llosa massissa de formigó armat i xapa colaborant, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Altres conceptes
Enderroc de paret de tancament de maó de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de encintat de vorada , amb mitjans manuals i càrrega de material
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb
una densitat 1.45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una
densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes
Angle interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 150 mm d'alçària, per a
sòcol, col·locat amb tacs d'expansió i cargols
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
Angle interior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 150 mm d'alçària, per a
sòcol
Altres conceptes
Llumenera decorativa modular d'alumini de leds, de 120x30 cm, de 18 W de
potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP65, no
regulable, muntada superficialment. Article: ref. 72061020-884 + ref.
72095430-039 de SIMON o equivalent
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B-

MATERIALS

B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
Pàgina: 1
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- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.
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 preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en
enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
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informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són
conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.
____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B081C010INGY,B081C010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o
beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes
del ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit,
d'alguna de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que,
finament dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les
seves propietats o donar-li característiques especials.
S'han considerat els elements següents:
- Colorant
- Additius per a formigó:
- Inclusor d'aire
- Reductor d'aigua/plastificant
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant
- Retenidor d'aigua
- Accelerador d'adormiment
- Hidròfug
- Inhibidor de l'adormiment
- Additius per a morters:
- Inclusor d'aire/plastificant
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat
- Addicions:
- Cendres volants
- Fum de silici
- Escòria granulada
ADDITIUS:
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de
garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o
químiques del formigó o morter.
Ha de tenir un aspecte homogeni.
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Efecte sobre la corrossió: No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):
<= valor especificat pel
fabricant
Característiques complementàries:
- Component actiu (UNE-EN 480-6):
Sense variacions respecte a l'espectre de referència
especificat pel fabricant
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):
- D >= 1,10: ± 0,03
- D <= 1,10: ± 0,02
- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T
- pH (ISO 4316): ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant
ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment,
hauran de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .
Limitacions d'ús d'additius
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i
pretesat
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN
12350-7)
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Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel
fabricant
ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i
que té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que
serveixen per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de
mantenir durant l'adormiment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): >= 2,5%
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7): 4 - 6%
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 75%
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.
Característiques complementàries:
- Diàmetre de les bombolles (D): 10 <= D <= 1000 micres
ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del
formigó que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o
augmentar l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 5%
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó
testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 110%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a
incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat
d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per
una mateixa quantitat d'aigua.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5): >= 12%
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):
- 1 dia: >= 140%
- 28 dies: >= 115%
- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:
- Consistència:
- Assentament en con (UNE-EN 12350-2): >= 120 mm
- Escorriment (EN 12350-5): >= 160 mm
- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):
>= 30 min després de
l'addició, no ha de ser inferior a la consistència inicial
- Resistència a compressió a 28 dies >= 90%
- Contingut en aire <= 2% en volum
ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.
Característiques essencials:
- Exsudació (UNE-EN 480-4): <= 50%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 80%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo
i que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la
pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.
Característiques essencials:
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- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 50%
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5): <= 60%
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni
sense additiu (UNE-EN 12390-3): >= 85%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el
formigó o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la
resistència assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment: >= al del morter de referència + 90 min
- Final d'adormiment: <= al del morter de referència + 360 min
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):
- 7 dies: >= 80%
- 28 dies: >= 90%
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
- Reducció d'aigua: >= 5%
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té
per objecte accelerar el procés d'adormiment.
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la
proporció desitjada d'additiu.
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el
formigó projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la
seva evolució en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.
Característiques essencials:
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):
- Inici d'adormiment (a 20°C): >= 30 min
- Final d'adormiment (a 5°C): <=60%
- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense
additiu (UNE-EN 12390-3):
- 28 dies: >= 80%
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7): <= 2%
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):
- 2%: <= 90 min
- 3%: <= 30 min
- 4%: <= 3 min
- 5%: <= 2 min
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.
ADDITIUS PER A MORTERS:
Característiques essencials:
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= valor especificat pel fabricant
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11): >= 70% que la del morter testimoni
Característiques complementàries:
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= valor especificat pel fabricant
ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per
incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement
distribuïdes, que queden retingudes desprès de l'enduriment.
Característiques essencials:
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
- Desprès d'1 h en repòs: >= A - 3%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
Característiques complementàries:
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13): >= 8%
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte
retardar l'inici de l'adormiment.
Característiques essencials:
- Desprès d'un pastat normalitzat: A= 17 ± 3% en volum
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- Desprès de 28 h en repòs: >= 0,70 A%
- Desprès d'un pastat llarg: <= A + 5, >= A - 5%
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):
Característiques complementàries:
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4): ± 15 mm del valor inicial
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):
>= 5 N/mm2 que la del morter
d'assaig amb additiu
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.
COLORANT:
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o
beurada durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser
insoluble en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de
volum, ni les resistències mecàniques del formigó.
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
ADDICIONS:
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda
permesa l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum
de silici no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum
de silici) no superin <=20% del pes total del ciment
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres
volants com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una
quantitat <=10% del pes del ciment
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de
cendres volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de
silici ha de superar el 10% del pes de ciment.
Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del
tipus CEM I
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
CENDRES VOLANTS:
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina
divisió provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals
termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació
electrostàtica o per captació mecànica.
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir
a les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les
armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE
83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de
l'EHE.
Resultats segons la UNE-EN 450-1:
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1): >= 25%
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): <= 0,10%
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2): <= 3,0%
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1): <= 1%
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui
< 10 mm)
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2): <= 5,0%
Característiques físiques:
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40%
- Índex d'activitat (EN 196-1):
- A 28 dies: > 75%
- A 90 dies: > 85%
- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3): < 10 mm
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de
calci lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %
Toleràncies:
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122): ± 150 kg/m3
- Pèrdua al foc: + 2,0%
- Finor: + 5,0%
- Variació de la finor: ± 5,0%
- Contingut de clorurs: + 0,01%
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- Contingut d'óxid de calci lliure: +0,1%
- Contingut SO3: + 0,5%
- Estabilitat: + 1,0 mm
- Índex d'activitat: - 5,0%
FUM DE SILICI:
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té
per objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un
subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que
s'obté silici i ferrosilici.
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors,
sempre i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.
Contingut d'òxid de silici (SiO2): >= 85%
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217): < 0,10%
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2): < 5%
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 - 95%
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1): > 100%
Tolerància en pes: ± 3 % del pes o volum
ESCÒRIA GRANULADA:
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la
confecció de formigons.
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.
No ha de contenir sulfurs oxidables.
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:
- Terrossos d'argila: 1%
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE 7-244): 0,50
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment: Nul·la
Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb
solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):
- Amb sulfat sòdic: <= 10%
- Amb sulfat magnèsic: <= 15%
ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:
Reactivitat (PG 3/75): alfa > 20
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:
- 20 < alfa <= 40: h < 15%
- 40 < alfa <= 60: h < 20%
- alfa > 60: h < 25%
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:
+----------------------------------------+
¦ Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦
¦
¦
que hi passen
¦
¦------------¦---------------------------¦
¦
5
¦
95 - 100
¦
¦
2,5
¦
75 - 100
¦
¦
1,25
¦
40 - 85
¦
¦
0,4
¦
13 - 35
¦
¦
0,16
¦
3 - 14
¦
¦
0,08
¦
1 - 10
¦
+----------------------------------------+
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació
de les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de
70 cm d'amplària.
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les
diverses fraccions granulomètriques.
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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
ADDITIUS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDITIUS PER A MORTERS:
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros
para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.
ADDICIONS PER A FORMIGONS:
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y
criterios de conformidad.
ÚS PER A FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a morter per a ram de paleta,
- Productes per a formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
- Quantitat subministrada
- Designació de l'additiu segons Art. 29.2 de l'EHE-08
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja
no estan garantides
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
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- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma EN 934-2
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el
seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a
mínim:
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)
- El nom del lot i fàbrica de producció
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja
no estan garantides
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat
- Interval d'ús recomanat pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació: ZA.3
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu
cas
- Referència a la norma EN 934-3
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el
seu cas
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent
i la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la
norma UNE EN 934-2.
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la
seva funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions
en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.
La documentació ha d'incloure també:
- Nom del laboratori
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
A la fulla de subministrament hi ha de constar:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Identificació del peticionari
- Data d'entrega
- Designació de l'additiu
- Quantitat subministrada
- Identificació del lloc de subministrament
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a formigons, morters i pastes:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel
subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del Subministrador
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres
volants
- Número de sèrie del full de subministrament
- Identificació del Peticionari
- Data del lliurament
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La
-

Quantitat subministrada
Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08
Identificació del lloc de subministrament
documentació ha d'incloure també:
Nom del laboratori
Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar
els assaigs
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 450-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma UNE EN 13263-1
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de
qualitat d'acord a les condicions exigides.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de
realitzar l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).
OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte:
- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de
realitzar els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE
corresponents i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
l'article 29º de l'EHE.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el
corresponent certificat de garantia del fabricant.
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la
vista dels resultats dels assaigs previs realitzats.
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador
del formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una
antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri
la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un
nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma
UNE EN 934-2.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del
plec.
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al
marcatge, permeten deduir el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en
l'article 30º de l'EHE.
____________________________________________________________________________

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
B4LR - SEMIPLAQUES DE FORMIGÓ ARMAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Element prefabricat semiresistent format per una sola de formigó, que té un gruix superior a
40 mm en les prelloses armades i superior a 50 mm en les prelloses pretesades i de 120 cm
d'amplària, amb armadura bàsica inferior, rigiditzador superior i gelosia metàl·lica d'unió
incorporada entre ambdues, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat el
sostre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a
la posada a l'obra des del lloc i data de producció.
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat
(quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació
per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del
fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte
i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari).
El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació
detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats
complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les
toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del formigó, les característiques
superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals
esperades i les condicions d'elevació
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques
uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament,
superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides
Pàgina: 12

Ampliació de grades al camp de futbol

a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat
La forma i dimensions de la secció de la semiplaca així com la resistència del formigó i de
les seves armadures actives i passives i la seva disposició dins la peça, han de ser les
especificades en els plànols i en les prescripcions tècniques particulars del projecte.
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions
fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les
plaques subministrades.
Tant els materials que composen el formigó com l'armat amb barres, bobines i malla
electrosoldada ha de complir la UNE-EN 13369.
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i
C30/37 per als prefabricats pretesats.
La resistència a compressió mínima del formigó en l'entrega ha de ser igual o superior a 15
MPa en prelloses armades i 20 MPa en prelloses pretesades.
L'armadura de connexió, diferent de la bàsica electrosoldada en gelosia, ha de ser d'acer
corrugat grafilat o llis complint les normes corresponents. Quan es puguin provar la seva
idoneïtat poden utilitzar-se filferros i cordons de pretesat.
Quan hi hagi una barra longitudinal soldada, l'armadura d'acer de connexió ha de ser soldable.
L'acer de pretesat ha de complir la UNE-EN 13369 i ha de tenir diàmetre menor o igual a 13 mm.
S'han d'utilitzar només filferros grafilats o cordons fets amb varis filferros d'acer llis o
grafilat.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08
i UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície.
Per assegurar una compactació adequada de la capa de compressió al voltant de l'armadura de
connexió, la distància lliure entre la superfície de la prellosa i la cara inferior dels
estreps no ha de ser inferior a 35 mm. Si hi ha barres longitudinals soldades a la part
superior dels estreps, la distància pot reduir-se a 20 mm.
La distància d'empotrament del cordó inferior de l'armadura bàsica electrosoldada en gelosia
en la prellosa ha d'esser superior a 10 mm.
Fissuració: Sense fissures visibles
Toleràncies:
Les toleràncies dimensionals de la peça es concreten en la UNE-EN 13747:
- Llargària nominal: ± 20 mm
- Amplària nominal: +5 mm, -10 mm
- Gruix: +10 mm , (el mínim de gruix /10 o 10 mm sempre que sigui >=5 mm).
- Rectitud de vores: ±(5+L/1000)
Les toleràncies en el posicionament de l'armadura d'acord amb UNE-EN 13747.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i
recolzament han de ser els especificats en la DT
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni
estar sotmeses a càrregues imprevistes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 13747:2006 Productos prefabricados de hormigón. Prelosas para sistemas de forjados.
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
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 estructural:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
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d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número identificador de l'organisme de certificació;
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst;
- Informació de les característiques essencials:
- Resistència a compressió del formigó
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l'acer)
- Resistència mecànica (per càlcul)
- Resistència al foc (per a la capacitat portant)
- Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte
- Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica)
- Durabilitat
Per aquest producte es poden realitzar tipus d'etiquetes diferents on es detalla d'una manera
o altre la informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació
tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d'acord amb l'UNE-EN
corresponent del producte.
Sobre el producte es pot col·locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents:
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Número identificador de la unitat
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Quan la DF ho consideri necessari, es comprovaran les característiques mecàniques i, en
particular, el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de
trencament de la placa.
En cada subministrament de semibiguetes que arribi a l'obra es demanaran al contractista els
documents que permetin garantir el compliment del plec de condicions, i en particular, es
comprovaran els següents punts:
- Les semibiguetes estan legalment fabricades i comercialitzades
- El sistema disposa de l'autorització d'us.
- Porten gravades una marca que identifica al fabricant i el tipus d'element.
- Les característiques geomètriques i de l'armat de l'element resistent i les
característiques geomètriques de la peça d'entrebigat compleixen les condicions
especificades a l'autorització d'us.
- Compatibilitat entre semibiguetes i les peces d'entrebigat.
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
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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.
____________________________________________________________________________

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
B4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Element monolític pretensat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior
i inferior (també denominades ales), unides per ànimes verticals, formant així alveols com a
forats longitudinals en secció transversal, que es constant i presenta un eix vertical
simètric.
Dimensions de les plaques pretensades:
- Cantell <= 450 mm
- Amplària<= 1200m
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els elements prefabricats han d'anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número d'identificació de la unitat
(quan sigui necessari), la data de fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació
per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent informació: nom del
fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, número de la norma del producte
i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui necessari).
El producte ha d'anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d'incloure informació
detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats
complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les
toleràncies, la disposició de l'armat, el recobriment del formigó, les característiques
superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals
esperades i les condicions d'elevació
Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a
la posada a l'obra des del lloc i data de producció.
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques
uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament,
superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Les característiques geomètriques i d'armat han de correspondre amb les condicions reflectides
a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat
Només s'han d'utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada.
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNEEN 13369 punt 4.1.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions
fixades a les normes EHE-08 i UNE-EN 13369.
La resistència del formigó ha d'esser igual o superior a C25/30 per als prefabricats armats i
C30/37 per als prefabricats pretesats.
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha
d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de l'EHE-08, art.31.1.
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08
i UNE-EN 13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat.
Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i
corresponguin a la classe resistent 32,5 o superior.
L'acer de pretesat ha de complir:
- No es poden utilitzar barres per armar
- Diàmetre màxim filferros<= 11mm
- Diàmetre màxim cordons <= 16 mm
Barres longitudinals:
- L'acer per armar longitudinalment
s'han de distribuir uniformement en l'amplària dels
elements i la distància màxima entre centres de dues barres <=300mm.
- En les ànimes més externes ha d'haver al menys una barra.
- La distància de separació entre barres ha d'ésser horitzontalment >= ( grandària màx.
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àrid de beurada del formigó) + 5mm o >=20mm i >=diàmetre de la barra; i verticalment >=
( grandària màx. àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra
Barres transversals:
- Plaques <= 1200mm no necessiten armat transversal
- Plaques > 1200mm han de tenir armat transversal d'acord amb la càrrega i com a mínim
barres de 5 mm de diàmetre i distància entre eixos 500 mm.
Tendons de pretesat:
- Els tendons s'han de distribuir uniformement a través de l'amplària de l'element
- Plaques =1200 mm. : col·locar com a mínim 4 tendons
- Plaques >600 mm. i <1200 mm: 3 tendons com a mínim
- Plaques <=600 mm. : 2 tendons com a mínim
- La distància entre tendons horitzontalment >= ( grandària màx. àrid de beurada del
formigó) + 5mm o
>=20mm i >=diàmetre de la barra; i verticalment >= ( grandària màx.
àrid de beurada del formigó) >= 10mm i >= al diàmetre de la barra.
La superfície de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressió realitzada in-situ
ha de tenir les característiques que indica l'apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1.
No s'admeten fissures horitzontals en l'ànima d'acord amb UNE-EN 1168.
Toleràncies:
Toleràncies dimensionals relatives a la seguretat estructural:
- Cantell placa:
- h <= 150mm: -5 mm , +10 mm
- h >=250 mm: ± 15 mm
- 150 mm< h < 250 mm es fa interpolació lineal
- Gruix de l'ànima:
- Ànima individual: -10 mm
- Total per placa (suma d'ànimes): -20 mm
- Gruix mínim de l'ala (sobre i sota alvèols):
- Ala individual: -10 mm , +15mm
- Posició vertical de l'armadura en el costat traccionat. Barra individual, cordó o cable:
- h <=200 mm: ± 10 mm
- h >=250 mm: ± 15 mm
- 200 mm< h < 250 mm: interpolació lineal
- Valor mitja per placa: ±7 mm
Toleràncies per a objectius constructius:
- Llargària de la placa: ± 25 mm
- Amplària de la placa: ± 5 mm
- Amplària de la placa per a plaques tallades longitudinalment: ± 25
Toleràncies per al recobriment formigó:
- Recobriments mínims d'acord amb taula 37.2.4 i tolerància 0 d'acord amb EHE 08 punt 37.2.4
- Veure indicacions en UNE-EN 1168
Forma del junt longitudinal:
- Veure UNE-EN 1168
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número identificador de l'organisme de certificació;
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst;
- Informació de les característiques essencials:
- Resistència a compressió del formigó
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l'acer)
- Resistència mecànica (per càlcul)
- Resistència al foc (per a la capacitat portant)
- Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte
- Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica)
- Durabilitat
Per aquest producte es poden realitzar tipus d'etiquetes diferents on es detalla d'una manera
o altre la informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació
tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d'acord amb l'UNE-EN
corresponent del producte.
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Sobre el producte es pot col·locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents:
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant;
- Número identificador de la unitat
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
- Número del certificat de control de producció en fàbrica;
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat;
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a
mínim:
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data
fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb la fitxa tècnica i
coincideixen amb les especificades al projecte executiu
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els
processos de transport, descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra
Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports
que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària
superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant
Subministrament: Durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i
recolzament han de ser els especificats en la DT
Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni
estar sotmeses a càrregues imprevistes.
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 1168:2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares.
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
- Productes per a estructural:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a
mínim:
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data
fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb la fitxa tècnica i
coincideixen amb les especificades al projecte executiu
____________________________________________________________________________

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J5 - SEGELLANTS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J50090,B7J50010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú
de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i
càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en
dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i
càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C
¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦
¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦
30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
1,2
¦
5 - 35°C ¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 35°C ¦
25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 40°C ¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦
10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦
10%
¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦
¦
¦ la tracció ¦100% d'allargament
¦Shore A ¦
¦
¦
(N/mm2)
¦ (N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
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+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanisme d'adormiment
¦
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦
DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta d'adormiment
¦
¦
¦(en pols o llesta per l'ús)¦
(Només en pols)
¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
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¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para
especificaciones y métodos de ensayo.

placas

de

yeso

laminado.

Definiciones,

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
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embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat
corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de
subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZA000,B89Z9E00,B89ZC100.
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 càrrega-estenedors 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
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- 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 càrrega-estenedors 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):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 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 48032): <= 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'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): 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
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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 l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
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 desprès 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 48032): <= 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 56818): 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 desprès 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 48032): <= 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 56818): 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:
¦
¦
¦
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¦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:
- 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.
- 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 48032): <= 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 56818): 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 l'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 l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
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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'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol,
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
dins del seu envàs tancat i sense

dins del seu envàs tancat i sense

dins del seu envàs tancat i sense

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
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- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16
02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
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- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8J - CORONAMENTS DE PARETS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8J32030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs
o d'escopidors de tancaments.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa de zinc
- Planxa d'alumini lacat
- Planxa d'alumini anoditzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
Toleràncies:
- Llargària o amplària: ± 1 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Desenvolupament: ± 3 mm
PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
PLANXA D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
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procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
La planxa ha de tenir una fractura brillant.
Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95%
Llargària: 200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir
- Gruix: ± 0,03 mm
- Llargària: ± 5 mm
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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL. ALUMINI I ZINC:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per a 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, en el cas d'alumini lacat els resultats
dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d'acabats de zinc, el contingut de zinc
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.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques
geomètriques següents:
- Llargària
- Amplària
- Gruix
- Rectitud d'arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ALUMINI I ZINC:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
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indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. ALUMINI I ZINC:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
En cas d'incompliment d'una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i
s'ampliarà el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es realitzarà
el control sobre el 100% del material rebut.
____________________________________________________________________________

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics,
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els
seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i
amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
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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 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): 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 48033): 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
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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 48032): <= 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): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
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- 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
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 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 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min
- 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha
d'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.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea
epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
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- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega 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.
____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAB -

MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així
com la ferramenta d'obertura i tancament.
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions:
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell
- Barrots de tub d'acer
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni
despreniments en el recobriment.
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material
indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.
Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables
a simple vista, ni d'altres defectes superficials.
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet
també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment
per a allotjar la rosca del cargol.
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
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permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Guix de la paret dels perfils:
- Perfils bàsics: >= 0,8 mm
- Perfils complementaris: >= 0,4 mm
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):
- Z 275: perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la
porta s'ha de fer mitjançant soldadura.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
Separació entre els perfils del bastidor: <= 600 mm
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ): <= L/100
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment: >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment: <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment: <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació: <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells: >= 150 mm
Espiell superior:
- Distància espiell-cantells: >= 150 mm
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Dimensions:
- Porta d'una fulla
- Ample de la fulla: <= 120 cm
- Portes de dues fulles
- Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579.
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar
les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.
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.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
Toleràncies:
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
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
* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976,
"Particiones: Puertas de Acero".
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
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* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras.
Características y condiciones generales de inspección y suministro.
____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAF -

MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAFA210C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
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.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
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- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
- Dues fulles batents: 3 punts
- Corredissa: 1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
PORTES:
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels
procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
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
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores
obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
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- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que
inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació
del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
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, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
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.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplària
- Llargària
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Secció corbada
- Planor
- Angles
- Gruix
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Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.
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:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions
especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.
____________________________________________________________________________

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAN -

BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS

BAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAN51400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment de base de la finestra o
balconera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de provenir de la conformació progressiva d'una faixa d'acer.
Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pintura de pols de zinc amb resines
(galvanitzat en fred).
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en
el recobriment.
La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels procediments següents:
- Soldadura: Per arc o per resistència
- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a
allotjar la seva rosca
Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'acer galvanitzat.
La secció i la forma dels perfils han de ser les indicades a la DT.
Protecció de galvanitzat (UNE 36130):
- Tub d'acer: >= 385 g/m2
- Soldadures: >= 346 g/m2
Separació entre ancoratges: <= 60 cm
Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm): >= 330 N/mm2
Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1): > 65
Toleràncies:
- Llargària dels perfils: La corresponent a la taula 4 de l'UNE-EN 10219-2
- Gruix: El corresponent al gruix segons la taula 2 de l'UNE-EN 10219-2
- Dimensions secció: Les corresponents a la dimensió del costat segons la taula 2 de l'UNEEN 10219-2
- Torsió (UNE-EN 10219-2): 2 mm+0,5 mm/m
- Planor (UNE-EN 10219-2 ): 0,15 % de la llargària total
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- Angles (UNE-EN 10219-2): 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els 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 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ -

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera
òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si
la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia
inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i
accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la
fulla.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu
defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm
FRONTISSES D'UN SOL EIX
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNEEN 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
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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 ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes
portes veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades
amb els següents elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del
fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses
en la instal·lació o en servei.
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
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- Grau X: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50
N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament
<=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15
N
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):
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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).
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart
dígit)
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar
col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una
codificació de sis dígits:
- Categoria d'ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments
d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la
utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FRONTISSES D'UN SOL EIX
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
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

la
de

el
de

la
de

el
de

Pàgina: 43

Ampliació de grades al camp de futbol

- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FRONTISSES D'UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos
de ensayo.
PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 -

VIDRES PLANS

BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC151702.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de
butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o
de projectils.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides.
Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels
tipus següents:
- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1
- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1
- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1
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vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1
vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1
vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1
vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1
productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1
vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat "heat soak"
segons UNE-EN 14179-1
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-EN 14321-1
Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦
Designació codi
¦
¦resistència¦
(mm)
¦
de cops ¦categoria resistència¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P1A
¦
1 500
¦ 3 triàngle ¦
EN 356 P1A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P2A
¦
3 000
¦ 3 triàngle ¦
EN 356 P2A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P3A
¦
6 000
¦ 3 triàngle ¦
EN 356 P3A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P4A
¦
9 000
¦ 3 triàngle ¦
EN 356 P4A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P5A
¦
9 000
¦3x3 triàngle ¦
EN 356 P5A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P6B
¦
¦
30 a 50
¦
EN 356 P6B
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P7B
¦
¦
51 a 70
¦
EN 356 P7B
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P8B
¦
¦ més de 70 ¦
EN 356 P8B
¦
+---------------------------------------------------------------+
Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063):
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Condicions assaig
¦
¦
¦------------------------------¦-------------------------------------------¦
¦CLASSE¦ Tipus ¦ Calibre ¦
Tipus ¦ Massa ¦ Dist. ¦ Vel. ¦ Num. ¦ Dist. ¦
¦
¦ arma ¦
¦
¦
(g) ¦
tir
¦impacte ¦impact.¦imapct.¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(m)
¦ (8m/s) ¦
¦ (mm) ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR1 ¦ rifle ¦ 0,22 LR ¦
L/RN
¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR2 ¦ arma ¦
9 mm ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦
Luger ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR3 ¦ arma ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦ Magnum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR4 ¦ arma ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦ Magnum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR5 ¦ rifle ¦ 5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR6 ¦ rifle ¦ 7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR7 ¦ rifle ¦ 7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1 ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦
1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
massís ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1 ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦
3
¦125±10 ¦
¦
¦
¦
¦
massís ¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics que el composen i
el gruix dels intercaladors.
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació:
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels
components de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que
constitueixen els vidres segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN
572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la
tolerància del gruix de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que
el gruix total de l'intercalador >= 2 mm, aleshores s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. Per
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als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les
del vidre pla del mateix gruix nominal.
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació:
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels
components de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que
constitueixen els vidres segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN
572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 i la tolerància dels intercaladors fosos. Per als panells de
plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla
del mateix gruix nominal. Les toleràncies admissibles per als intercaladors fosos són les
següents:
+-------------------------------------+
¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
< 1 mm
¦ ± 0,4 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
=> 1 mm a < 2 mm
¦ ± 0,5 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
=> 2 mm a < 3 mm
¦ ± 0,6 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
=> 3 mm
¦ ± 0,5 mm ¦
+-------------------------------------+
Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)
¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix nominal > 8 mm
¦
¦
¦-------------------------------------¦
¦ Dimensions ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦
¦nominals B ó H¦
=< 8 mm
¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦
¦
(mm)
¦
¦
< 10 mm
¦
=> 10 mm
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 1 100
¦
+ 2,0
¦
+ 2,5
¦
+ 3,5
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 2,5
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 1 500
¦
+ 3,0
¦
+ 3,5
¦
+ 4,5
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 3,0
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 2 000
¦
+ 3,0
¦
+ 3,5
¦
+ 5,0
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 3,5
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 2 500
¦
+ 4,5
¦
+ 5,0
¦
+ 6,0
¦
¦
¦
- 2,5
¦
- 3,0
¦
- 4,0
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦
> 2 500
¦
+ 5,0
¦
+ 5,5
¦
+ 6,5
¦
¦
¦
- 3,0
¦
- 3,5
¦
- 4,5
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, aquesta s'ha de
poder inscriure en l'interior d'un rectangle format a partir de les dimensions nominals
incrementades per la tolerància límit superior i circumscriure en un rectangle format a partir
de les dimensions nominals reduïdes la tolerància límit inferior. Els costats d'aquests
rectangles han de restar paral·lels entre si i han de tenir el mateix centre.
Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les fulles de vidre o de
plàstic que formen el vidre laminat):
+-----------------------------------------------------------+
¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦
B, H =< 1 000
¦
2,0 mm
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦ 1 000 < B, H =< 2 000
¦
3,0 mm
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦ 2 000 < B, H =< 4 000
¦
4,0 mm
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦
B, H > 4 000
¦
6,0 mm
¦
+-----------------------------------------------------------+
Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Dimensió ¦
¦ 0,5 < d =< 1,0 ¦
1,0 < d =< 3
¦
¦ defectes d ¦
¦
¦
¦
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¦
(mm)
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦
¦
Dimensió ¦
¦
Per a
¦
¦
¦
¦
¦
¦
panell A ¦
¦
qualsevol
¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦
A>8 ¦
¦
(mm2)
¦
¦
mida
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦
¦ Nombre de ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦ 1
¦
2
¦ 1/m2 ¦ 1,2/m2 ¦
¦ defectes
¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦ 2
¦
3
¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦
¦ admissible ¦ 4 fulles ¦acumulació de
¦ 3
¦
4
¦ 2/m2 ¦ 2,4/m2 ¦
¦
¦ =>5 full ¦defectes
¦ 3
¦
5
¦ 2,5/m2 ¦ 3/m2 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància inferior
a 200 mm entre si. Aquesta distància es redueix a 180 mm per als vidres laminats composats per
3 panells; a 150 mm per als vidres laminats composats per 4 panells i a 100 mm per a vidres
laminats composats per 5 o més panells.
El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada
intercalador de gruix superior a 2 mm.
Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Superfície del panell ¦ Nombre defectes lineals admissibles ¦
¦
¦
de llargària => 30 mm
¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦
=< 5 m2
¦
no admissible
¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦
5 a 8 m2
¦
1
¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦
> 8 m2
¦
2
¦
+---------------------------------------------------------------+
Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària.
En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin
els 5 mm de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l'amplària de la zona de les vores és de 15 mm.
Per als panells de dimensions > 5 m2, l'amplària de la zona de les vores s'incrementa a 20
mm. Si apareixen bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores.
No s'admeten fissures.
No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible
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 les llunes i la
làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.
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 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.
Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la
resistencia al ataque manual.
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la
resistencia al ataque por balas.
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de
seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998).
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de
seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998).
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades
que no disposin de protecció tindran una classificació de prestacions X(Y)Z determinat per
l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de cota entre els dos costats de
la superfície envidriada:
- Desnivell > 12m:
X=qualsevol;
Y= B o C;
Z=1
- Desnivell > 0,55m i < 12m:
X= qualsevol
; Y= B o C;
Z=1 o 2
- Desnivell < 0,55m:
X= 1,2 o 3; Y= B o C; Z= qualsevol
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Factor solar
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
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (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 UNE-EN 14449
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i
resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues
imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:
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.
- Índex d'atenuació acústica (ISO R-140).
- Característiques lluminoses:
- Factor de transmissió lluminosa
- Factor de reflexió lluminosa
- Factor solar.
- Característiques energètiques:
- Factor de transmissió energètica.
- Factor de reflexió energètica.
- Factor d'absorció energètica.
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Resistència a l'impacte (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).
- Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de 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.
____________________________________________________________________________

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
BG1 -

CAIXES I ARMARIS

BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG151D22.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense
defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar 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 d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
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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
BGW15000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o
centralitzacions de comptadors.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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D-

ELEMENTS COMPOSTOS

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0718821INGY,D0714821.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
- Inclusor d'aire
- Hidròfug
- Colorant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment
d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

la

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència
i resistència a compressió han de correspondre a les
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1-

CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ

1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
1A1 - TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1A1EK11C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancaments exteriors amb perfileria d'alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de
base d'acer galvanitzat, amb l'envidrament col·locat i la persiana i els seus mecanismes, si
es el cas.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament
- Muntatge del bastiment d'alumini i segellat del junt amb l'obra
- Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d'estanqueitat al
bastiment i les fulles
- Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas
- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos
- Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d'accionament, si es el cas
- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d'envidrament indicats
a la DT.
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.
El conjunt ha de ser estable i resistent.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
Les fulles de la finestra o balconera han d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de
forçar la seva posició.
Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves,
amb totes les lames en posició horitzontal.
Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les
temperatures no es trobin dintre dels límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs
es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es
compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E-

PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ

E3 - FONAMENTS
E32 - MURS DE CONTENCIÓ
E325 - FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la
cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Murs de contenció
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08,
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la
massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la
norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres,
buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Distància entre junts: ± 200 mm
- Amplària dels junts: ± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçària del mur):
- H <= 6 m. Extradòs: ± 30 mm, Intradòs: ± 20 mm
- H > 6 m. Extradòs: ± 40 mm, Intradòs: ± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm
- e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: ± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior de l'intradòs, en murs vistos: ± 12 mm
- Acabat de la cara superior de l'alçat en murs vistos: ± 12 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament
la part afectada.
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La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua
del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures
col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una
compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre
ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments
de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i
assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts
sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades
i als paraments.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

amb

aquelles

modificacions

i

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els
encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal
d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura
i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de
càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el
plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques
particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota
precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit,
per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres
característiques de l'element formigonat.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4E25644INGY,E4E25615.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a
revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços
i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element
sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions
dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària
<= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les
següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm
- Aplomat total: ± 50 mm
- Axialitat: ± 20 mm
- Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
- Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
- Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que
s'han fet.
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L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d'estar sec.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la
peça i el morter i tornar-la a col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades,
i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar
la pressió del formigó fresc.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la
resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de
l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les
accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta
a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

la

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4EZ72C4,E4EZ3000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i
armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila
expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment,
d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades,
col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals
- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i
col·locat manualment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'armadures:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
En el cas de formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Cura del formigó
- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni
altres substàncies perjudicials.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8
mm.
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de
compressió.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça,
llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.
Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm
Distància lliure entre dues armadures solapades: >= 2D, >= 20 mm
Distància lliure entre armadures properes paral·leles: >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D
màxim; >= 10 mm
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm, >= D
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a
l'UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que
mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.
FORMIGONAMENT:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de
la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder
verificar la resistència realment assolida.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar
la pressió del formigó fresc.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que
s'aboca i sense segregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARMADURES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
E4LR - SEMIPLAQUES DE FORMIGÓ ARMAT PER A SOSTRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de semiplaques de formigó armat sobre els elements de suport per
a la formació de sostre.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament
- Replanteig de les plaques
- Anivellament de les plaques
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CONDICIONS GENERALS:
Les plaques han d'anar acompanyades de les fitxes tècniques amb el segellat corresponent de
l'organisme certificador.
El fabricant ha de facilitar les característiques geomètriques i mecàniques de les plaques i
tota la documentació que ha d'aportar un producte amb marcatge CE.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha
d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos.
Les plaques disposades per al muntatge no han de presentar superfícies desrentades, arestes
descantellades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles.
La placa ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT
Un cop col·locada ha de quedar ben anivellada.
El sostre, un cop executada la capa de compressió, ha de ser monolític per a garantir la
rigidesa en el seu pla.
El muntatge dels elements prefabricats es realitzarà conforme el que indiquen els plànols,
detalls d'esquema de muntatge i d'acord amb la fitxa tècnica.
Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà
especial cura amb les dimensions dels diferents elements i l'execució dels recolzaments,
enllaços i unions
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aixó no disminueixi la
secció de la peça.
La longitud de recolzament de les plaques ha de ser, com a mínim, l'especificada a la DT.
El recolzament de les plaques sobre l'element de suport pot ser directe o indirecte per
prolongació o per encavalcament.
La capa de compressió es realitzarà d'acord amb DT.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig en planta: ± 20 mm
- Nivell: ± 10 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de
l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les característiques mecàniques i, en
particular, el mòdul de fletxa, moments de fissuració i trencament, i l'esforç tallant de
trencament.
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.
Per a la col·locació s'ha de suspendre la placa pels punts preparats a l'efecte, als extrems
de la mateixa.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb
la suficient antelació, a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament
del trànsit.
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques.
Les plaques s'han de col·locar a tocar.
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________

E4 - ESTRUCTURES
E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES
E4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGÓ PRETESAT PER A SOSTRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació de lloses alveolars de formigó precomprimit sobre els elements
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de suport per a la formació de sostre.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Confecció dels plànols de muntatge del sostre
- Preparació del perímetre de recolzament, neteja i anivellament
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament
- Presentació de les plaques
- Anivellament de les plaques
- Eliminació del formigó de la cara superior dels alvèols, als extrems que requereixin ser
massissats
CONDICIONS GENERALS:
Les plaques s'han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.
No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceràmiques, si no hi ha un cercol de
formigó armat per a resoldre el recolzament
El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s'ha de fer amb una capa de morter
fresc >= 15mm de gruix, o sobre bandes o recolzaments individuals de material elastomèric
situats en cada nervi de la llosa
La longitud de recolzament mínima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la
vora interior del recolzament ha de ser:
En recolzaments directes
- Llargària: 50 mm
- Tolerància: - 10 mm
- No s'admeten recolzaments reals en obra < 40 mm
En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa
- Llargària: 40 mm
- Tolerància: - 10 mm
- No s'admeten recolzaments reals en obra < 30 mm
El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el seu cas la capa de compressió, ha de ser
monolític per a garantir la rigidesa en el seu pla.
Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aixó no disminueixi la
secció de la peça.
Si el sostre ha de tenir una capa de compressió, ha de tenir un gruix >= 40 mm de formigó amb
una armadura de repartiment, que com a mínim ha d'estar composada per rodons de 4 mm disposats
en direcció transversal i longitudinal amb una separació màxima entre rodons de 35 cm.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig en planta: ± 30 mm
- Nivell: ± 20 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de
l'annex 11 de la norma EHE-08.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge es realitzarà d'acord amb el projecte i en particular amb el que indiquen els
plànols i les documents d'instruccions de muntatge del fabricant.
Les plaques s'han de col·locar a tocar.
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.
Les armadures s'han de mantenir en la seva posició amb separadors. La qualitat d'aquests i la
seva disposició ha d'estar d'acord amb el que estableixen els apartats 37.2.5
i 69.8.2 de
l'EHE-08
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del
formigonat
S'ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formigó
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que
pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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
Pàgina: 64

Ampliació de grades al camp de futbol

- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament
- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament
- Replanteig de les plaques
- Anivellament de les plaques
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementaria:
- De les estructures
projectades i construïdes d'acord a l'EHE-08, en les que els
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els
controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a
proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o
el plec de prescripcions tècniques particulars.
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa
reuneix
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant
amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o
durabilitat de l'estructura.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17
de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar la
col·locació de les plaques.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement
de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
E894 - PINTAT D'ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E894B009.
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 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
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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 METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
- Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 85043.
- Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
- Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació
d'aigua durant un cert temps.
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

Código

Técnico de

la

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)
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
E898 - PINTAT DE PARAMENTS
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)
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.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
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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.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara,
bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta
superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.
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.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
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d'execució.
____________________________________________________________________________

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
E89B - PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E89B5CJ0.
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.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
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Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
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.
____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAB -

TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
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No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.
____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAF -

TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAFA210C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
Portes:
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- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.
____________________________________________________________________________

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAN -

BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES

EANV - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A PORTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EANV3383.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
- Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació
- Fixació definitiva i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant.
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge.
La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el
perímetre.
Distància entre elements travats a l'obra: <= 60 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat (enfora): 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui
l'acabat del parament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

EC - ENVIDRAMENTS
EC1 -

VIDRES PLANS
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EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC151706.
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 laminar de seguretat
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra
- Fixació del vidre al buit d'obra
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple:
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦
galze
¦perimetral ¦
¦ (mm) ¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 10
± 1,0 ¦ 2
± 0,5 ¦
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 12
± 1,0 ¦ 3
± 0,5 ¦
¦ <= 10 ¦
3 - 5
¦ 16
± 1,5 ¦ 4
± 0,5 ¦
¦
¦
5 - 7
¦ 20
± 2,0 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦
> 7
¦ 25
± 2,5 ¦ 6
± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 16
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 16
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦ > 10 ¦
3 - 5
¦ 18
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦
5 - 7
¦ 20
± 2,0 ¦ 5
± 0,5 ¦
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¦
¦
> 7
¦ 25
± 2,5 ¦ 6
± 1,0 ¦
+-------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
Amplària galze
¦
¦
vidre
¦ lateral
¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦
¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦
<= 4
¦
3
¦
Gruix vidre + 6
¦
¦
> 4
¦
5
¦
Gruix vidre + 10
¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦ (mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7 ¦
¦
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 2,5
¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦18 - 20 ¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 3,0
¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 7,0
¦
+----------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB 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 laminar o de protecció al foc:
+-------------------------------+
¦ Gruix ¦Amplària ¦Tolerància ¦
¦ vidre ¦falques ¦
¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7 ¦ 10
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 11 ¦ 14
¦ ± 1,0
¦
¦12 - 13 ¦ 16
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦ 23
¦ ± 2,0
¦
¦26 - 28 ¦ 31
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦ 48
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦ 64
¦ ± 7,0
¦
+-------------------------------+
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat
en tot el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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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.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
____________________________________________________________________________

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EG1 -

CAIXES I ARMARIS

EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EG151D22.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat
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

o
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- 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.
____________________________________________________________________________
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F-

PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F216 -

ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2168941.
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
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin
en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable
que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per
l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual
es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi
ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense
tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu
gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el
sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a
l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne
l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
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K-

PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2148D34.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els tipus següents:
- Maçoneria
- Obra ceràmica
- Formigó en massa
- Formigó armat
- Fusta
- Fosa
- Acer
- Morter
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
- Preparació de la zona de treball
- 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.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de
conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci
pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li
transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les
construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i
carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i
l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
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
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* 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
K2164671.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia
superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que
sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor
manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar
testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en
cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar
la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de
les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els
apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es
notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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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.
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
____________________________________________________________________________
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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
K2194U31.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la
zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà
transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
- Vorada col·locada sobre terra o formigó
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
- Material sintètic i capa d'anivellació
- Terratzo i capa de sorra
- Solera de formigó
- Esglaó
- Revestiment d'esglaó
- Recrescut de morter de ciment
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen
restauradors:
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
- Degradació/fragilitat de l'element a tractar
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
- Dificultat d'accès de l'element a tractar
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
- 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.
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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.
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
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R -

GESTIÓ DE RESIDUS

K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2RA61H0,K2RA7LP0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.
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K9 - PAVIMENTS
K9U -

SÒCOLS

K9U8 - SÒCOLS METÀL·LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9U8A240.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol metàl·lic col·locat amb fixacions mecàniques o adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació del sòcol amb fixacions mecàniques o adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
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.
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
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
- Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURATET I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE
LES GRADES AL CAMP DE FUBOL MUNICIPAL
Dades de l'obra
Tipus d'obra
Obra d’ampliació
Emplaçament
Camp de futbol municipal d’Abrera
Promotor
Ajuntament d’Abrera
Autor/s del projecte
Departament d’Urbanisme i Territori
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
Departament d’Urbanisme i Territori

Dades tècniques de l'emplaçament
Topografia
Equipament existent sobre paviment plà.
Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic
Paviment existent de solera de formigó.
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn
Zona esportiva
Instal·lacions existents de serveis propis del camp de futbol, tant vistes com soterrades, d’enllumenat,
aigua potable i sanejament.
Situació de l’àmbit de treball a l’interior del recinte del camp de futbol tancat perimetralment. L’áccés
principal per l’execució de l’obra serà per la porta posterior de la tanca perimetral, pel torrent del Rector.

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
INTRODUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de
construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla.
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons
model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en
cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i
representants dels treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la
"Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)" durant l'execució de l'obra i en
particular en les següents activitats:
-

-

El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut dels treballadors
La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les
diferents feines o fases del treball
La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop
de l'obra.

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis
generals:
Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen
Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció
dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut
Tenir en compte l'evolució de la tècnica
Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill

-

Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut
en el moment d'encomanar les feines
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la
previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.

Identificació dels riscos.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser
aplicables a d'altres feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades,
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).

3.01. Mitjans i maquinaria
-

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caiguda de la càrrega transportada

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

3.02. Treballs previs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de materials

3.03.Enderrocs
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

3.04. Moviments de terres i excavacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Accidents derivats de condicions atmosfèriques

-

Sobre esforços per postures incorrectes

3.05. Fonaments
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Bolcada de piles de material

3.06. Ram de paleta
-

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics

-

Projecció de partícules durant els treballs

-

Contactes amb materials agressius

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Ambient excessivament sorollós

-

Sobre esforços per postures incorrectes

-

Bolcada de piles de material

3.10. Instal·lacions
-

Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)

-

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

-

Talls i punxades

-

Cops i ensopegades

-

Caiguda de materials, rebots

-

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

-

Contactes elèctrics directes o indirectes

-

Sobre-esforços per postures incorrectes

-

Caigudes de pals i antenes

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del
R.D.1627/1997)
•

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

•

Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

•

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades

•

Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió

•

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió

•

Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

•

Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic

•

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

•

Treballs que impliquin l'ús d'explosius

•

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir
en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
Mesures de protecció col·lectiva
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació
amb els vials exteriors
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants
- 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)
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides

- Comprovació de l'absència de tensió a les connexions.
- Les proves que s'hagin de fer amb tensió es realitzaran després de comprovar els circuits, la continuïtat,
l'aïllament i l'operativitat de les proteccions de la instal·lació.
- Revisió periòdica de la instal·lació per comprovar l'eficàcia de les proteccions, connexions i absències de
puntejats.
- Zona de treball ben il·luminada i senyalitzada.
Mesures de protecció individual
-

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
Utilització de calçat de seguretat
Utilització de casc homologat
A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs
per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria
Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades
Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilització de mandils
Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.
Utilització d'equips de subministrament d'aire
És preceptiu l'ús de granota de treball.
Pantalla facial dielèctrica i ulleres lleugerament acolorides (p.e. 5DIN), per realitzar treballs de tensió.
Calçat dielèctric per a treballs en tensió.
Guant aïllants per a treballs en tensió.
Eines amb mànec aïllant.
Escala de tisora amb calçat antilliscant a la base i tirant per a evitar-ne la total obertura.
Discriminador de tensió i eines dielèctriques homologades.

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)

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.

RELACIÓ DE NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O
MÓVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
26/08/92)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

R.D. 1627/1997. 24 octubre (BOE:
25/10/97) Transposició de la Directiva
92/57/CEE

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE: 13/12/2003)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE:
01/05/98)

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

R.D. 486/1997 . 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 DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

R.D. 487/1997 .14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97)
transposició de la directiva 89/655/CEE
modifica i deroga alguns capítols de la
“ordenanza de seguridad e higiene en el
trabajo” (O. 09/03/1971)

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO

R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE:
02/11/89)

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)

En el capítol 1 exclou 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)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: O. 10 diciembre de 1953
(BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats
per O. DE 20 gener de 1956

REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE ANDAMIOS

O. de 31 de enero de 1940. ANDAMIOS:
CAP. VII, ART. 66º A 74º (BOE: 03/02/40)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA

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) correcció d'errades:
BOE: 17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE:
18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE:
14/03/81)

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE:
07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO
DE AMIANTO

O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I
17/03/71) 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

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE
CONSTRUCCIÓ

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
CASCOS NO METÁLICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75):
N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75):
N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):
N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75):
N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS.
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS MECÁNICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75):
N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):
N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75):
N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75

Abrera, setembre de 2018
Departament d’urbanisme i Territori
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