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1.‐ DADES GENERALS
1.1.‐ IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE
Projecte:

Projecte Bàsic complert d’ampliació de nova sala de
professors i de reforma de patologies de l'escola bressol.

Municipi:
Promotor:

Castellterçol, Barcelona
Junta de Govern Local, Ajuntament de Castellterçol
Pl. Vella 3
CP 08183 Castellterçol

Autor del projecte:

1.2.‐ PROJECTES PARCIALS
Mateix arquitecte projectista. Plikum, S.L.

Estudi Geotècnic:

Original Geotèrmia
Marta Aran Roura
Col∙legiada núm.: 4558

Estudi bàsic de SiS:

Mateix arquitecte projectista. Plikum, S.L.

Estudi gestió de residus:

Mateix arquitecte projectista. Plikum, S.L.

Càlcul estructures:

Josep Maria Brull. Àbac arquitectura

2.‐ MEMÒRIA DESCRIPTIVA
2.1.‐ ESTAT ACTUAL
2.1.1.‐ Situació i emplaçament
Castellterçol es troba en la zona Nord‐Occidental del Vallés Oriental, al bell mig del Moianès. El Municipi
separa els rius del Llobregat i el Besòs. La seva altitud és de 726m amb un microclima especialment humit.
La població és de 2.548 habitants l’any 2020 dins una superfície de 31,9 km² amb una densitat de població
relativament baixa. El principal accés al Municipi és a través de la C‐59.

PLIKUM, S.L.
Sr. Miquel Burguet i Fonalledas
Arquitecte col∙legiat: 38079/0

Direcció d’obra I CSS:

El projecte que es presenti tindrà caràcter executiu i incorporarà els documents de control de qualitat, estudi
bàsic de seguretat i salut, estudi de gestió de residus, memòria descriptiva i constructiva, documentació
gràfica, plec de condicions tècniques, amidaments detallats i pressupost.

Dins del nucli, hi trobem una sèrie d’equipaments d’entre els quals destaquem per la seva proximitat i relació,
la Residència Municipal Josep Brugarolas i la Llar d’Infants Municipal l’Espurna. És precisament en aquesta
escola bressol situada en el Passeig de la Riba, on s’hi ha de realitzar una ampliació del programa actual.
Figura 2. Plànol d’emplaçament

1.3.‐ OBJECTE DEL PROJECTE
L’objectiu d’aquest projecte es pot dividir principalment en tres lots:
1.3.1.‐ Fase 1: Ampliació edifici
Per una banda la redacció del projecte de construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de
Castellterçol. El projecte inclou la definició de les obres per a la construcció d’un sala de professors de 30 m2
amb un lavabo. El projecte incorporarà les instal∙lacions d’enllumenat, sanejament, xarxa d’aigua i calefacció
que es connectarà a l’existent, i en cas que calgui modificar la instal∙lació existent per incorporar els nous
espais, el projecte inclourà la definició d’aquests treballs, així com el desmuntatge i retirada del mòdul
prefabricat que existeix actualment, amb els enderrocs corresponents inclosos.
1.3.2.‐ Fase 2: Rehabilitació edifici
Aquest inclouria una sèrie d’obres complementaries que es construirien en una o diferents fases, a
determinar segons els pressupostos anuals de l’Ajuntament. Aquestes tasques consisteixen en:
‐
‐
‐

Reparació de la coberta de la llar d’infants
Reparació de fusteries de coberta
Reparació de la claraboia pati nord

1.3.3.‐ Fase 3: Pati Nord
‐
‐
‐

Pavimentació del pati d’accés
Arranjament zona comptadors
Disseny de la xarxa de sanejament del pati
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2.1.2.‐ Àmbit de projecte
L’àmbit del present projecte queda delimitat per el límit de parcel∙la on actualment hi ha l’escola bressol, tot
i que la relació amb la residència de gent gran s’ha de tenir en compte alhora de no crear barreres que
impedeixin la interacció tant visual com d’ús entre aquests dos equipaments.
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Per la banda de carrer hi ha una tanca de recent construcció de separació amb el pati d’accés tipus “Rivisa”,
mentre que el límit amb la parcel∙la veïna per la banda Sud‐Est és totalment tancada amb un mur cec d’obra.
En canvi, pel costat Nord‐Oest la permeabilitat d’una tanca baixa i unes reixes creen un estret vincle amb la
Residència esmentada anteriorment. L’entorn, tot i ser urbà disposa de espais verds i enjardinats, amb
presència d’arbrat.
2.1.3.‐ Descripció del solar
La parcel∙la te la condició de zona urbana, on actualment hi ha un equipament d’escola bressol en
funcionament. El conjunt és de forma sensiblement trapezoidal, de forma allargada amb el costat estret que
forma una lleugera inclinació amb el carrer.

favorable, amb poca variabilitat, i en el que ala pràctica habitual a la zona és de fonamentació directa
mitjançant elements aïllats), Tipus de campanya: Nivell normal; Distàncies màximes entre punts de 35m i
profunditat 6m, amb número mínim de sondeigs mecànics de 1 i percentatge de substitució del 70%. S’han
realitzat 6 penetracions, 0 cates i 1 sondeig.
La composició de terra consisteix en una capa S de nivell de sòl edàfic d’argiles i llims, no caracteritzable
geotècnicament., i un nivell A de substrat rocós de margues (roca tova) del Priabonià, de l’Eocè superior que
aflora a una profunditat respecte cota d’inici d’uns ‐0,50 m.
Segons el citat informe no considera aquest sòl com químicament agressiu, i no és necessària la utilització de
ciments amb característiques especials.
2.2.‐ ANTECEDENTS

2.1.4.‐ Descripció de l’edifici existent

2.2.1.‐ Antecedents administratius

La construcció triangula cobertes trapezoidals dotant d’un pati pavimentat d’accés a la zona Nord on es
pretén actuar per condicionar‐lo i d’un pati més gran i enjardinat a la zona Sud amb zona arbrada. El sistema
constructiu és amb obra de fàbrica, alternant murs de bloc de formigó vist amb obra de ceràmica vista; amb
coberta planta invertida no transitable; obertures resoltes amb fusteria de fusta; paviment de terratzo;
acabats interiors pintats. Segons cates realitzades durant la redacció del projecte, sembla que la
fonamentació és superficial.

En data de 11 de desembre de 2020 l’Ajuntament de Castellterçol convoca el concurs públic per la “Redacció
del Projecte de construcció de la sala de professors de l’escola bressol de Castellterçol” que havia de complir
les següents característiques:




2.1.5.‐ Utilització
Actualment, l’ús principal d’aquest edifici és una llar d’infants. Es tracta d’un edifici destinat a escola bressol,
amb pati interior tancat, d’ús exclusiu.
Es realitzaran les obres d’execució intentant interferir el menys possible amb aquesta activitat. Es prendran
les mesures necessàries per a que així pugui ser en fase d’obra.

2.1.6.‐ Taula de superfícies útils actuals
Superfície construïda edificació tancada
Superfície construïda edificació porxos (73,95 m²/2)
Superfície construïda total edificació (1er projecte 1987)
Superfície construïda ampliació (2on projecte 1991)
Superfície construïda urbanització accés

236,37
36,97
273,34
50,00
172,05

m²
m²
m²
m²
m²

El dia 21 de desembre del 2020 finalitza el període de presentació d’ofertes en el qual es presenten 18
licitadors.
En data de 23 de desembre de 2020 s’adjudica el contracte a PLIKUM S.L. per la redacció del Projecte de de
construcció de la sala de professors de l’escola bressol de Castellterçol. Els treballs hauran de realitzar‐se
durant l’any natural següent a partir de la data de contractació amb un termini màxim de 3 mesos per a la
presentació del document.

2.2.2.‐ Condicions tècniques
El projecte tindrà en compte que és un ampliació d’un edifici existent i la integració amb aquest. Val a dir,
que el projecte és original de l’any 198, i que posteriorment, a l’any 1991 es va realitzar una ampliació en la
zona sud de l’edifici, ambdós projectes del despatx d’arquitectura Fargas‐Rovira arquitectes.
Previ a la redacció del “Redacció del Projecte de construcció de la sala de professors de l’escola bressol de
Castellterçol” s’han realitzat les següents consultes:

2.1.7.‐ Serveis urbans



Disposa de connexió a serveis d’aigua, electricitat i telefonia, i les infraestructures del carrer disposen de
clavegueram, subministrament de serveis i enllumenat.




2.1.8.‐ Cartografia, topografia i subsol



El terreny susceptible d'albergar l'ampliació es presenta sensiblement pla. Recentment, en el solar contigu
destinat a la construcció de l’I.E.S “Ramona Calvet” s’ha dut a terme un estudi Geotècnic, que per similitud,
és sobre el que es prendran les característiques resistents del sòl que ens ocupa.

Definició de les obres per la construcció d’una sala de professors de 30m² amb un lavabo.
Altres obres complementàries: Reparació puntual de la coberta de la llar d’infants; Reparació de
fusteries de la claraboia pati nord; Pavimentació del pati d’accés i arranjament de comptadors.
Execució de les obres en dues fases.

En data 21 de gener de 2020 es realitza una visita a l’edifici juntament amb l’arquitecte Municipal per
veure’n l’estat actual.
En la mateixa visita ens lliuren els plànols de l’actual projecte executat
El dia 29 de gener de 2021 l’Ajuntament ens envia un estudi geotècnic encarregat per l’Ajuntament de
Castellterçol realitzat als jardins continus de la Residència Municipal que es va dur a terme el febrer
del 2015.
En data 12 de febrer del 2021 l’Ajuntament ens fa arribar fotografies de cates realitzades en el mur de
bloc de formigó i la fonamentació.

Segons l'Estudi Geotècnic, que està realitzat per un laboratori homologat a petició de la propietat, amb una
metodologia de treball emprada segons un tipus de Construcció C‐1; un grup de terreny T‐1 (terreny
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2.2.3.‐ Requisits normatius
Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la Llei
d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 2/2006) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE
RD. 314/2006).
Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li
sigui d’aplicació.

‐
‐
‐

Nova sala de professors
Porxo zona sud (7,25 m²/2)
Bany annex a la sala
Total

30,20 m²
3.60 m²
4,75 m²
38,55 m²

Superfície construïda:
Total ampliació

50,00 m²

2.3.‐ PROPOSTA
Plikum S.L. ha sigut encarregat per a realitzar una proposta d’ampliació que s’adapti a les característiques de
l’actual edifici, amb el nou programa d’ús, complint amb la normativa vigent, dins del pressupost al que es
limita la intervenció. Així doncs, es redacta un projecte per fases, en el que les prioritats s’aniran determinant
segons la necessitat d’actuació i la disponibilitat del pressupost per cadascuna, donant major prevalença a la
construcció de la nova aula de professorat amb lavabo i definint la resta d’intervencions de millora de la resta
d’obres complementaries definides en l’apartat “Objecte de Projecte”, dividint les tasques en dos lots
clarament diferenciats.

3.‐ REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI
3.1.‐ JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
Planejament:
Zonificació:

Segons el Pla General d’Ordenació Urbana de Castellterçol de 1981 (normativa vigent)
Parcel∙la classificada de sòl urbà i qualificada de Sistemes d’equipaments comunitaris.
(Clau4)

2.3.1.‐ Descripció i justificació de la solució adoptada
Per la definició de la nova sala de 30m² es busca una volumetria molt lligada a la que actualment exposa
l’edifici, i s’encaixa seguint les directrius marcades per les línies estructurals dels blocs de formigó i les
cobertes.
Es segueix el mateix llenguatge amb l’eliminació de cantonades, jugant amb panys sencers d’un mateix
material en cada orientació (bàsicament amb mur opac i vidriera).
L’escola té actualment dos alçades. Una més alta amb el vestíbul de 3,25m i una genèrica per la resta d’aules
i estances de 2,25m. S’agafa una alçada intermèdia, complint les mesures d’alçada lliure de l’actual
normativa, per la realització de la nova sala de professorat (=2,70 m d’alçada lliure).
El programa de l'ampliació és molt esquemàtic, ja que només s’inclou una sala de professors i un bany.
Aquesta annex a l’actual edifici constarà d'una crugia disposada a la part Oest de l'actual edifici. Es busca la
descripció d'un edifici senzill, fàcil d'executar amb un sistema constructiu en consonància amb l’actual,
funcional però a la vegada amb unes qualitats d’eficiència energètica més actualitzades a les demandes que
regeixen les normatives vigents.
L'esquema estructural es correspon amb un esquema tradicional de murs de càrrega de bloc de formigó en
disposició paral∙lela amb els existents, fonamentats sobre rases corregudes de formigó armat. El sistema
d'estructura horitzontal és de format unidireccional de formigó armat.
Els tancaments es resolen amb la pròpia estructura de murs de càrrega i la fusteria, mentre que la coberta
es projecta plana no transitable. Pel que fa a la imatge formal, es pretén que l'ampliació no alteri la imatge
de l'existent.
L'interior de l'edifici es dota de la tecnologia necessària per al seu correcte funcionament com a sala de
professors per a centre administratiu.

2.3.2.‐ Programa desenvolupat. Superfícies
S’adjunta la taula de superfícies de nova construcció amb el programa d’usos:
Superfícies útils:
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On segons els següents articles:

3.2.1.‐ Accessibilitat. Prestacions

Art. 238. Definició: Els elements de l’estructura general i orgànica del territori qualificats com sistema
d’equipament i dotacions comunitaris, amb la clau 4, són el conjunt del sòl amb destí a edificacions,
instal∙lacions i serveis d’interès públic i social.

El projecte de l’edifici incorpora unes condicions d’accessibilitat que compleixen el Codi d’Accessibilitat de
Catalunya (D. 135/1995) i el DB‐SU Seguretat d’Utilització, de manera que es satisfà el requisit bàsic
d’accessibilitat establert a la LOE.

Art. 239. Tipus d’equipaments i dotacions:

L’ampliació del edifici disposa d’un itinerari accessible segons CTE SUA‐9 que el comunica amb la via pública.

1. En l’apartat a) Equipaments educatius, centres educatius, públic o privats i annexes esportius.
2. Els sòls d’equipaments comunitaris són els grafiats en els plànols d’ordenació, amb els següents
nombres d’identificació:
4.a: equipaments existents de caràcter local
4.b: equipaments futurs de caràcter local
4.e: equipaments existents i futurs de caràcter municipal.
Els sòls identificats amb 4.a i 4.b conformen els sistemes complementaris i locals i el 4.e sistema
general d’equipaments.
Art. 241 Condicions d’edificació:
1. L’edificació en les àrees d’equipaments s’ajustarà a les necessitats funcionals per els diferents
equipaments, el paisatge i a les condicions ambientals i a la integració en el sector que es situï. Això
es determinarà les diferents condicions urbanístiques en el Pla Especial.
2. Quan falti Pla Especial s’observaran les condicions següents:
a. En el sòl urbà per a tota classe d’equipament, es regirà el tipus d’ordenació de la zona on
s’ubiqui l’equipament o, en tot cas, de la zona contigua i es respectaran les condicions
d’edificació de la zona.
b. En el sòl urbanitzable es regiran les següents condicions:
o Tipus d’ordenació. Edificació aïllada
o Alçada màxima 12m, es podrà ultrapassar en cas de justificació per les característiques i
finalitat de l’equipament.
o Ocupació màxima de la parcel.la 60%.
o Intensitat neta d’edificació 1m² de sostre per m² de sòl.
3.2.‐ COMPLIMENT NORMATIVA CTE
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que garantiran
les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta
la resta de normativa d’aplicació.
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que depenen de
les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:
‐ Funcionalitat
Accessibilitat
‐ Seguretat
Estructural
en cas d’Incendi
d’Utilització
‐ Habitabilitat
Salubritat
Protecció contra el soroll
Estalvi d’energia
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3.2.2.‐ Seguretat estructural
L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències bàsiques
SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han seguit les
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats.
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal∙lacions, etc.), que no formen part de
l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en
el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment.

3.2.3.‐ Seguretat en cas d’incendi. Prestacions
Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SI del
CTE. Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants
urbanístiques i de protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”.
L’edifici està destinat a ús docent. L’activitat es desenvolupa en un edifici d’una única planta, i l’ampliació
que es realitzarà ocupa una superfície total construïda de 50m². La superfície construïda resultant de l’edifici
a considerar a efectes del còmput de sectors d’incendi és menor a 500m².
És per aquest motiu i a que les distàncies a qualsevol punt exterior segur són menors a les màximes que dicta
la normativa, que no cal compartimentar l’edifici en sectors d’incendi. Al tenir poca superfície i formar part
de un edifici ja existent, el compliment contra incendi queda resolta amb les dotacions actuals.

3.2.4.‐ Seguretat d’utilització. Prestacions
Les condicions de seguretat d’utilització de l’edifici projectat compleixen les exigències bàsiques SU del CTE
per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als
usuaris.
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de Seguretat
d’utilització, DB‐SU i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.
‐
‐
‐

Condicions dels terres: El paviment no presenta discontinuïtats o irregularitats amb diferència
de desnivell superior a 6 mm, ni existeixen forats al terra en les zones de circulació.
Els desnivells que no superin els 50 mm es resoldran amb un pendent que no superin el 25 %.
En zones interiors per a circulació de persones, el paviment no presentarà perforacions o forats
per els que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre. No hi ha cap graó aïllat, ni dos
consecutius.

Desnivells:
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‐

‐

No hi ha cap desnivell, buits o obertura (horitzontal o vertical) amb una diferència de cota més
gran que 550 mm. El desnivell entre el paviment formigonat del pati i el sauló el faran servir
persones familiaritzades amb l’edifici i no caldrà diferenciació tàctil.
Les obertures que arriben fins a cota de paviment estan formades per un fix de fusteria d’alumini
i vidre de seguretat fins a una alçada mínima de 0.90m.

Impacte amb elements fixes o practicables:
‐

L’alçada lliure de pas en totes les estances és igual o superior a 2,20 m. L’alçada lliure de les
portes és superior a 2,00 m. No hi ha cap element fix que sobresurti de les façanes i que es trobi
en zones de circulació a una alçada inferior a 2,2 m. No hi ha elements volats. Les portes de pas
dels recintes no envaeixen les zones de pas. És una excepció la porta del servei de minusvàlids
que s’obra necessàriament cap a l’exterior. Com que es tracta d’una zona d’ocupació nul.la, es
considera admissible aquesta circumstància.

Impacte amb elements fràgils:
‐

La diferencia de cota existent entre els dos costats d’una superfície de vidre, és sempre més
petita que 55 cm. Per tant, el nivell d’impacte a resistir pels vidres serà de nivell 3 segons UNE
EN 12600:2003. Totes les superfícies vidriades de l’edifici tenen una forma de ruptura segura en
tota la seva superfície, al tractar‐se de vidres laminats de seguretat, 3+3 o 4+4.

Impacte amb elements insuficientment perceptibles:
‐

Les parts fixes d’obertures dels vidres cap al pati o el carrer comptaran amb senyalització a una
alçada compresa entre el terra i 1,50 m d’alçada. Les portes de vidre disposen de bastiment i/o
manetes que les fan fàcilment identificables.

Atrapament:
‐

Les portes corredisses són totes d’accionament manual, o bé transcorren embegudes a l’interior
d’una paret o bé es garanties una distància de 20 cm a qualsevol element fix. Totes les portes
estan protegides amb anti‐pinçadits de neoprè fins a una alçada d’1,2 m i en els seus dos extrems

ESCOLA BRESSOL CU ALTA

3.2.5.‐ Salubritat
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció enfront de la
humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a la recollida adequada
dels residus, garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de
subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials.

3.2.8.‐ Eco eficiència
El projecte incorpora els criteris d’eco eficiència obligatoris pel Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya
relatius a l’aigua, l’energia, els materials i sistemes constructius i els residus.
Cadascuna de les mesures adoptades es reflecteix en l’apartat de la Memòria Constructiva corresponent al
sistema al qual es refereix (envolvent, instal∙lacions, etc.) i, en alguns casos, també en els Plànols i/o els
Amidaments. També s’incorpora, com a annex al projecte, el Pla de gestió dels residus de construcció que es
generaran durant l’obra.

3.2.9.‐ Protecció enfront el gas radó
El Municipi no forma part del llistat en el que cal actuar contra aquestes emissions del terreny.
3.3.‐ COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS
Per a la redacció del projecte s’ha tingut en compte la normativa general aplicable a l’edificació, així com el
“Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil els requisits dels
centres.”
“Codi d’Accessibilitat”: Tots els espais de circulació, estança o comunicació d’ús públic i d’accés restringit
compleixen els requeriments de disseny i accessibilitat vigents, per la qual cosa es pot considerar l’edifici
objecte d’aquest projecte com a adaptat.
El projecte de l’Escola Bressol compleix els requeriments que estableixen les instruccions i la normativa que
són aplicables en la redacció de projectes d’ús públic en matèria de supressió de barreres arquitectòniques:
• Llei 13/1982 d’integració social dels Minusvàlids, Títol IX, sec. 1a sobre Mobilitat i Barreres
Arquitectòniques (arreu de l’Estat)
• Llei 20/1991 de Promoció de l’Accessibilitat i de Supressió de Barreres Arquitectòniques. DOGC
04.12.91.
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió
de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. DOGC 28.04.95.
• Criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Revisió del 2016.
S’han tingut en compte les especificacions del CTE en allò que aquest és més restrictiu.

S’adjunta en l’annex compliment del CTE la justificació del compliment del DB HS.
3.4.‐ DESCRIPCIÓ I REQUISITS DELS SISTEMES DE L’EDIFICI
3.2.6.‐ Protecció enfront del soroll
Es garanteix l’exigència de protecció enfront del soroll mitjançant el compliment de la DB‐HR, aplicació als
edificis de nova planta destinats a usos residencial privat o públic, sanitari i docent.

3.2.7.‐ Estalvi d’energia
L’edifici projectat satisfarà les exigències bàsiques d’estalvi d’energia (HE) garantint la limitació de la
demanda energètica, incorporant instal∙lacions tèrmiques amb el rendiment adequat, disposant de sistemes
d’il∙luminació eficient i mantenint l’actual maquinària de climatització.

3.4.1.‐ Treballs previs
En la zona del solar a edificar hi ha la construcció d’un element prefabricat de 40m² amb instal∙lacions que
caldran retirar, per a la seva posterior utilització. Es preveu l’existència d’elements enterrats com
fonamentació superficial i xarxa de sanejament de l’actual lavabo.
El terreny és pràcticament pla. El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan connectades a l’edifici
principal. En conseqüència, caldrà la realització de treballs previs d’adequació.

S’adjunta en l’annex compliment del CTE la justificació detallada del compliment del DB HE.
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‐
‐

3.4.2.‐ Sustentació
Terreny de fonamentació:
Segons la informació prèvia disponible no es preveuen peculiaritats en el terreny de l’emplaçament ni
problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut contaminar el sòl, obstacles
enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc.

i per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la
‐

‐

NCSE‐02 Norma de construcció sismo‐resistent

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

• tipus de terreny de fonamentació: T‐1
S’ha programat un reconeixement del terreny amb 3 punts d’estudi, 2 sondejos mecànics i 1 prova contínua
de penetració, complint sobradament les distàncies màximes de 30 m entre punts d’estudi que prescriu el
DB SE‐C per aquest tipus d’edifici i de terreny.

EHE‐08 Instrucció de formigó estructural

i pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la

La programació de l’estudi geotècnic respon a les prescripcions del DB SE‐C pel cas d’un edifici adjacent al
projectat i el tipus de terreny previst, o sigui:
• tipus d’edifici: C‐2

DB SE‐C Fonaments
DB SE‐A Acer

‐

DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica en l’annex 09, on
s’especifiquen totes les característiques del material utilitzat.
En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers.

La profunditat dels reconeixements és de 6 m, valorant l’autor de l’estudi geotècnic que per sota d’aquesta
ja no es produiran assentaments significatius per efecte de les càrregues de l’edifici i havent‐se comprovat
l’estrat resistent en un gruix considerable.

3.4.4.‐ Envolvent, compartimentació i acabats

Previsió de possibles interaccions amb edificis o serveis veïns:

De forma genèrica, a continuació es descriuen les característiques fonamentals dels sistemes:

Pel que fa als condicionants de les edificacions veïnes, al ser un edifici aïllat i a una distancia considerable de
qualsevol edifici existent no es considera cap possible interacció amb cap edifici.

Soleres:

Fonamentació:
La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb sabates
corregudes sota els murs perimetrals de bloc de formigó.
En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la fonamentació de
l’edifici i l’execució de les soleres.
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de fonamentació i
contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE‐C.

3.4.3.‐ Estructura
El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és el següent:
‐
‐
‐

Ús principal: Escola bressol
Coberta: La coberta és accessible únicament per conservació, amb una inclinació del 2%.
La sobrecàrrega d’ús de tota l’escola estarà suportada per una solera de formigó recolzada sobre
una base de tot‐u compactada, per lo que no existirà cap problema.

L’estructura consta únicament de planta baixa.
L’estructura horitzontal es composa d’un forjat de plaques prefabricades de formigó cel∙lular de cantell total
uniforme de 0.25 m.
L’estructura vertical esta composada per blocs de formigó cel∙lular continus.
El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà segons els
paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació:
‐
‐

DB SE Seguretat estructural
DB SE‐AE Accions a l’edificació
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La solera de l’edifici serà armada sobre emmacat de graves i làmina de polietilè, garanteix un grau
d’impermeabilitat 1 (Ks=10‐9 cm/s i presència d’aigua baixa ja que el nivell freàtic es troba a mes de 10m
per sota del terra de l’edifici).
Façanes:
Les façanes seran d’obra de fàbrica composta per una sola fulla de bloc de formigó cel∙lular de 40 cm
d’espessor. L’acabat exterior serà majoritàriament revestiment continu tipus monocapa. En façana al carrer
es preveu un sòcol amb revestiment de pedra natural. Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat 3 (edifici
en zona eòlica C , altura de l’edifici <15m i zona pluviomètrica IV.
La fusteria exterior serà d’alumini lacat amb trencament de pont tèrmic i envidrament amb cambra d’aire.
Les majoria d’obertures tenen com a protecció solar exterior el porxo.
Acabats:
De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:
‐
‐
‐
‐

Enguixat a bona vista pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció del bany.
Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins a 2,00m de bany que garanteixen
que les seves parets impermeabilitzades
Cel ras de cartró guix fitxa pintat amb pintura plàstica
Cel ras de peces desmuntable de 60x60 a les zones amb instal∙lacions que necessiten assegurar
la accessibilitat.

Aïllaments:
De manera genèrica els aïllaments utilitzats seran els següents:
‐
‐
‐

En façanes: Plafó de llana mineral col∙locat amb separadors
En cobertes: Plafó de poliestirè extrusionat, amb resistència a la compressió >300KPa, encadellat
En terres com aïllament tèrmic plafó de poliestirè extrusionat , amb resistència a la compressió
>300KPa, encadellat.
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Cobertes:
La coberta serà plana no transitable amb pendent del 2% amb acabat de graves.
Compartimentacions interiors verticals:
Per a les compartimentacions interiors verticals (parets i envans), s’ha optat per la utilització d’elements de
cartró‐guix. Els envans són de 7cm de recolzats directament sobre el paviment.
Els sistemes envolvent, compartimentació i acabats que el conformen l’edifici compliran amb les exigències
següents:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

HS‐1 del CTE: Protecció enfront la humitat
HE‐1 del CTE: Limitació de la demanda energètica
HR del CTE: Protecció enfront del soroll
SU del CTE: Seguretat d’utilització
SI del CTE: Seguretat en cas d’incendi
SE del CTE: Seguretat estructural

Davant la coberta tradicional, les cobertes invertides tenen els següents avantatges:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Disminució de les dilatacions a la làmina d'impermeabilització.
Protecció de la làmina d'impermeabilització contra agressions mecàniques.
Protecció de la làmina d'impermeabilització contra la degradació a causa dels raigs ultraviolats.
L'eliminació de la condensació en l'aïllant (com la làmina d'impermeabilització, que és una
barrera de vapor, no es col∙loca a la cara freda de l'element de construcció).
Major separació entre juntes d'expansió, que també estan millor protegides de la incidència de
pluja directa o neu.
Manteniment més còmode.

‐
‐

Climatització i instal∙lació d’ACS
Instal∙lacions de protecció contra incendi

El disseny i dimensionat de les instal∙lacions noves permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de
normativa d’aplicació. A més, la implantació de les instal∙lacions en l’obra considera l’exigència de limitar la
transmissió de nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR.
En planta baixa es situen les connexions de servei d’aigua, electricitat i telecomunicacions, així com la
centralització de comptadors divisionaris d’aigua, i electricitat. És fins a aquestes connexions que han
d’arribar les noves instal∙lacions que es realitzin.
En les zones comunes, la distribució és vista tan en vertical ancorada a mur, com horitzontal penjada de
sostre.
Les noves instal∙lacions es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques del CTE i d’altres
reglamentacions en quant a ventilació, traçat, dimensionat i manteniment. Les noves instal∙lacions que
s’incorporaran al nou espai son:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Subministrament d’aigua
Subministrament elèctric i instal∙lació d’il∙luminació
Telecomunicacions
Instal∙lacions tèrmiques
Instal∙lacions de protecció contra incendi
Evacuació d’aigües: La instal∙lació d’evacuació d’aigües recull de forma separativa les aigües
residuals i les pluvials de l’edifici, conduint‐les a la xarxa existent de l’edifici actual.

A la llosa del sostre s'executen pendents per dirigir l'aigua cap als embornals situats en punts baixos. Els
formigó alleugerit s'utilitzen sovint per disminuir el pes. És normal córrer pendents de l'1,5 al 2% amb
longituds mitjanes de 10 metres i un gruix mínim de formigó lleuger de 5 cm.
En aquesta capa de pendent es col∙loca la làmina d'impermeabilització, que impedeix l'entrada d'aigua a
l'edifici. Es col∙loca un geotèxtil protector per minimitzar les ratllades o altres danys mecànics que podrien
deteriorar la làmina d'impermeabilització.
L'aïllant tèrmic es col∙loca, que consisteix en plaques rígides de poliestirè extrusionat o panells.
Per protegir l'aïllant del temps, i per evitar que sigui xuclat al vent o flotant amb aigua de pluja, deposició, la
coberta està coronada amb una forta protecció, que en el cas de les no transitables com la que ens ocupa,
serà amb una capa final de grava.

3.4.5.‐ Condicionament, instal∙lacions i serveis
El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, gas, electricitat, telecomunicacions i clavegueram.
L’edifici està equipat amb els següents serveis i instal∙lacions:
‐
‐
‐
‐
‐

Espai d’emmagatzematge, recollida i eliminació de residus.
Subministrament de serveis d’aigua, electricitat i telecomunicacions (telefonia bàsica, televisió
terrestre i radiodifusió sonora)
Evacuació d’aigües residuals i pluvials
Evacuació de productes de combustió de les calderes a gas i extracció de bafs
Ventilació dels interiors de les dependències de l’escola
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3.7.‐ FONAMENTACIÓ

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I DE QUALITATS (FASE 1)
3.5.‐ ENDERROCS I TREBALLS PREVIS
S’extraurà l’actual mòdul prefabricat existent en la part exterior del mur del vestíbul per tal de deixar lliure
la zona on es construirà la nova sala de professors. Aquest procés inclou el desmuntatge, la càrrega a vehicle
i el transport a zona prèviament determinada.
L’actual caseta prefabricada d’obra existent, adjacent a l’escola en el seu mur Oest, es reubicarà en un nou
emplaçament segons petició expressa de l’Ajuntament de Castellterçol. Per a tal efecte, serà necessari un
desmuntatge, un mitjà de càrrega i de transport dels actuals mòduls que es reubicaran a la zona de “l’Anla”,
on actualment està situada la brigada. D’aquesta manera el transport de la caseta prefabricada serà dins del
mateix Municipi.
Per al recolzament del prefabricat sobre el terreny es recomana col∙locar suports i anivellaments, que
consisteixen en plaques d'alta resistència, del tipus “Algeco Bases” o similar, dissenyades i certificades que
serveixen com a base per a la instal∙lació dels conjunts modulars i són un instrument indispensable per
assegurar l'estabilitat i seguretat dels prefabricats.
Part de l’enderroc consistirà en la supressió dels actuals graons d’accés al mòdul prefabricat des de l’actual
vestíbul d’accés de l’edifici i els suports d’obra sobre el que està el mòdul actualment.
L’actual porta de la tanca d’accés al pati de joc pels infants a la zona Sud, s’haurà de mantenir per ressituar‐
la posteriorment en una altra ubicació, tal com s’indica en el plànol d’enderrocs.
El sistema de sanejament de l’antic wc del mòdul s’haurà d’extreure per readaptar el nou bany a la mateixa
connexió, així com el drenatge del sanejament del pati Nord.
L’actual escomesa de gas s’haurà de readaptar a la nova construcció, fet que produirà un lleuger canvi del
traçat per reposicionar el comptador exterior.

Les dades de partida per al càlcul de la fonamentació s'obtindran de l'Estudi Geotècnic realitzat. El citat estudi
s’adjuntarà al projecte original en l’annex corresponent i reflectirà els estrats i les cotes a partir de les quals
desapareix el primer estrat de farciment fins arribar a terreny consolidat. La resistència a compressió de el
terreny a aquesta cota determinada és la idònia per la sustentació de l’edifici i és on es disposarà la
fonamentació d’aquest mòdul. Per altra banda, i per evitar assentaments diferencials, s’utilitzaran
connectors d’acer en els punts d’encontre de l’antiga solera amb la nova.
Es comprovarà també la agressivitat del sòl per assegurar el tipus de formigó a utilitzar.
Donades les característiques del terreny, el tipus d'edifici ja projectat, així com la quantia de càrregues que
anem a transmetre, s’opta per una fonamentació superficial a base de sabates corregudes de formigó armat
resolent‐se el lligat mitjançant cèrcols calculats i armats.
L'armat i dimensions dels elements de formigó i el tipus del mateix s'especifica en la memòria d’estructures.
Es construiran sobre una capa de 10 cm de gruix i superfície la del propi fonament, amb formigó de neteja
de 50kp/cm² de resistència característica amb 150 kg de ciment per 1 m³ com a mínim. Les superfícies de
contacte directe amb el terreny, es protegiran contra la possible agressivitat d’aquest.
En general, la quantitat de ciment per m³ de formigó no serà inferior als 250kg ni superior a 400kg. El
diàmetre màx. De l’àrid serà de 20mm. Podrà utilitzar‐se àrid de cantera, de matxuca o altres sub‐bases de
suport. Quan sigui necessària la disposició de juntes de formigonat, es situaran a una distància dels extrems
o suports entre 1/5 i 1/3 de la llum pel cas de les bigues d’arriostrament. S’hauran de preveure els ancoratges
de tots eles elements verticals estructurals.
Es defineix la solució adoptada en l’annex 03 de càlcul d’estructura.
Es realitzaran els assajos corresponents d’acord amb el Plec de Condicions i la legislació pertinent.
3.8.‐ ESTRUCTURA

3.6.‐ CONDICIONAMENT DEL TERRENY
El terreny esta situat en una zona sensiblement plana per la qual cosa no calen moviments de terra per
adaptar la nova construcció a la topografia actual.
Es disposa, un anivellament previ del terreny existent, que mantindrà els pendents, consolidant la formació
d'un pla únic de treball.
Es realitzarà una esbrossada i neteja de la zona a edificar per poder replantejar correctament l’edificació
segons les cotes i mides que s’estableixen en els plànols.
L'empresa constructora procedirà al replanteig general de l'obra. S'indicaran els punts singulars de la
mateixa, que serviran de referència invariable durant la realització dels treballs. Així mateix, es fixarà el nivell
de referència de les obres per a la realització dels buidats necessaris.
A la zona a consolidar s'excavaran rases corregudes i buidats de prismes rectangulars per albergar els cèrcols
i les sabates de fonamentació respectivament. També es soterraran la nova xarxa d’instal∙lacions de
sanejament horitzontal fins a la seva trobada amb els conductes actuals en funcionament.
L'excavació de la fonamentació, es realitzarà seguint el plànol corresponent, a través de mitjans mecànics.
S'ha d'emplenar i s'anivellarà la planta baixa de l'edifici amb compactat de graves com base suport de la
solera de planta baixa. La compactació serà de 95% del pròctor normal fins el nivell i pendents definitius.
El moviment i transport de terres es farà per mitjans mecànics fins abocador autoritzat per l'Ajuntament.
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Vertical: Murs de de fàbrica de bloc de formigó cel∙lular d’espessor 36cm de la marca Ytong o similar.
Horitzontal: Sostre de formigó pla, de plaques prefabricades de formigó cel∙lular amb amplada de placa de
65cm de la marca Ytong o similar.
Es projecta la solera amb una graella d'armadura base inferior de malla electrosoldada de 1r8 cada 20cms en
ambdues direccions, d'acer B‐500T. Les armadures de reforç als laterals del mur existent seran les
especificades en l’annex 03 de càlcul d’estructura
Es deixaran els passos per a les canalitzacions especificats en els plànols.
El formigó dels elements estructurals serà sempre de resistència Fck = 25 N / mm2, als 28 dies i complirà tot
el que prescriu segons l'EHE‐98 d'acord amb un tipus de control normal.
La solera projectada, s'ha calculat per quantia mínima tindrà un gruix de 15 cm, i suportarà perfectament els
pesos i sobrecàrregues sobre ella. Es desenvolupa amb la finalitat de crear un perfecte ferm.
Aquesta solera es resol sobre una sub‐base formada per roques extretes de l'excavació, juntament amb
aportació de bitlles compactats, per impedir el seient normal general que la solera experimentaria i que en
canvi es impediria sobre el fonament, fissurant‐se la solera sobre l'aresta del fonament.
La solera s'executarà sobre i inferior i film de polietilè sobre les graves compacta.
Es defineix la solució adoptada en l’annex 03 de càlcul d’estructura i en l’annex 09 descripció tècnica
d’industrials.
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Es realitzaran els assajos corresponents d’acord amb el Plec de Condicions i la legislació pertinent.
3.9.‐ ENVOLVENT EXTERIOR, COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS
3.9.1.‐ Cobertes
Coberta plana invertida no transitable constituïda per:
Capa antipunxonament (visitable només per a manteniment i conservació) sobre la peça de basament,
formada per forjat de formigó cel∙lular, amb formació de pendents amb formigó cel∙lular, capa de rasant amb
1,5 cms de morter de ciment, amb geotèxtil de polièster DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilitzant
formada per làmina termoplàstica de PVC amb armadura de fibra de vidre, de 1,2 mm de gruix, Danopol FV®
1.2; capa separadora formada per geotèxtil de polièster DANOFELT® PY 300; aïllament tèrmic a base de
panells de poliestirè extruït DANOPREN® TR, de 100 mm de gruix total, amb juntes perimetrals de mitja
mossa; capa filtrant formada per geotèxtil de polièster DANOFELT® PY 200; a punt per abocar la capa de
grava.
Inclou part proporcional de trobades amb paraments elevant la impermeabilització 20 cm a la vertical sobre
acabat de coberta, formada per: capa antipunxonament geotèxtil DANOFELT® PY 300; làmina termoplàstica
de PVC, de 1,2 mm de gruix, DANOPOL® FV 1.2; perfil de xapa colaminada DANOSA® TIPUS B fixada
mecànicament al parament i cordó de segellat de poliuretà mitjançant ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el
parament i el perfil de xapa colaminada. Trobades entre tres plans d'impermeabilització formats per peces
de reforç de membrana de PVC DANOPOL® de el mateix color en RACONS i CANTONS. Trobades amb
embornals format per: CASSOLETA DANOSA® prefabricada de PVC de el diàmetre necessari proveïda d'ala
per ser soldada a la membrana impermeabilitzant i paragravetes DANOSA®.
Productes proveïts de marcatge CE europeu i sistema d'impermeabilització certificat mitjançant Document
d'Idoneïtat Tècnica (DIT) DANOPOL® PENDENT ZERO núm 551R / 15. En conformitat amb el CTE. Posada en
obra conforme a DIT nº 551R / 15 i UNE 104416.
El fabricant podrà ser similar segons les preferències de la Constructora, sempre que compleixin amb les
mateixes característiques que les descrites en el projecte i sigui tota la solució d’una mateixa empresa,
incloses les peces especials i fixacions.
La part superior dels ampits es protegirà amb xapa plegada d'alumini galvanitzat amb pendent cap a dins la
coberta i trencaaigües en ambdós costats , amb una separació per de vol de 3 cm respecte als plans de façana
i ampits.
Es tindrà especial cura amb els encavalcaments en el cas de les làmines d’impermeabilització no inferiors a
7cm., amb reforç en aiguafons i desguassos amb làmines impermeabilitzants no inferiors a 40 cm d’amplada,
amb realitzacions de mitges canyes, criteris d’imprimació i proves d’estanqueïtat.

3.9.2.‐ Tancaments
En els paraments exteriors el tancament estarà compost per mur de bloc de formigó cel∙lular d’espessor
36cm, amb filades de trava cada metre d'altura. Es descriuen les característiques del material, així com el
procediment de muntatge en l’annex 09, amb les prescripcions del fabricant.
L’acabat exterior serà amb estucat monocapa de color a decidir per la Propietat, mentre que l’interior serà
amb pintura blanca.
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3.9.3.‐ Particions
La separació de dependències es resol amb paredons envans conformat de dos plaques de 1,5cm de cartró‐
guix amb subestructura d’acer galvanitzat de 4,6cm d'espessor amb llana de roca d’alta densitat en el seu
interior, segons es recull en plànols de cotes, amb tots els elements necessaris per la seva col∙locació i fixació.
Amb bandes elastòmeres fono‐absorbents en les guies superiors i inferiors, i 60cm de separació en els
muntants verticals. Les instal∙lacions que discorrin per aquests envans es col∙locaran un cop estigui la llana
de roca disposada per a que no hi hagi interrupcions en l’aïllament, i posteriorment es col∙locarà l’última capa
de tancament de la cara restant.

3.9.4.‐ Revestiments
Seran els descrits en plànols i s’hauran de realitzar les juntes de dilatació necessàries segons normativa
bàsica.
• Paviments:
Interior: Revestiment interior de terra amb terratzo microgram color 40x40, cm col∙locat a truc de maceta i
amb morter mixt 1:6. Es rebaixarà, polirà i Maiglantarà. A tot el perímetre, allà on no estiguin les parets
enrajolades o amb arrambador, es col∙locarà sòcol de terratzo llis de gra petit, de 10 cm d’alçària, col∙locat a
truc de maceta amb morter mixt.
Exterior: Es resol mitjançant solera de formigó de 10cm amb mallazo de diem 8mm 200x200mm sobre llit de
sorra i ciment de 5 cm de espessor.
Compliran els criteris de relliscositat establerts al CTE tant pels paviments interiors com els exteriors.
• Paraments verticals:
Revestiment interior pintat a tot l’interior de la nova zona de l'edifici.
Parets de banys i lavabos amb peces de ceràmica pretallada de 20x20 de color blanc, tipus “rajola de valència”
amb beurada de talls i juntes en morter blanc.
Revestiment exterior d’estucat monocapa transpirables.
• Paraments horitzontals:
En general, revestiment interior de guix a bona vista a la zona nova de l'edifici.

3.9.5.‐ Pintures
Abans de l’aplicació de la pintura es realitzarà una neteja de les superfícies a tractar i tapar (brutícies, òxids,
massilles tapaforats i fissures, etc ) així com el rascat de rebaves i sortints.
Pintura plàstica llisa en color a definir per la D.F. en paraments verticals, i horitzontals interiors tant
directament sobre els elements estructurals, com sobre acabats amb guix. Per l’aplicació es seguiran les
normes d’aplicació donades pel fabricant i els seus butlletins tècnics adaptats a les normatives actuals.
Pintura a l'esmalt sintètic sobre i serralleria d'acer galvanitzat, prèvia imprimació de pintura tipus Aquaprime
o similar a dues mans. La primera mà de color natural amb 40 micres de pel∙lícula seca, aplicada amb brotxa
o pistola airless. Aquesta primera mà mai estarà mes de 15 dies sense ser repintada. La emprimació
preparada de mini de plom i òxid de ferro serà de 35 micres. S’acabarà amb cos mans d’esmalt sintètic de 30
micres cadascuna.
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3.9.6.‐ Fusteria
Metàl∙lica: Fusteria exterior, executada amb perfils d'aliatge d'alumini lacat color blau o a decidir per la
Propietat, d'amplada mínima 60 mm. Amb trencament de pont tèrmic , Cargolada a bastiment de base, amb
gruix mitjà de 2 mm, construïda segons NBE / CT‐79. Tots els mecanismes i hauran de comptar amb certificat
d’homologació.
En la fusteria del bany, hi ha tres trams diferenciats, el superior, amb vidre transparent i abatible, l’intermedi
amb vidre amb butiral (mirall per l’interior) i el de sota amb placa de panell sandwitch per alicatar per
l’interior.
Fusta: Portes de pas cegues, de DM contraxapades en faig o pi amb acabat lacat en taller, cairejats a dues
cares, cèrcol de pi nacional i contra cercle de DM, brancals de faig massissa, de dimensions recollides en plans
de projecte. La portes d'accés a l’aula tindrà pany.
Manetes de portes i ferramentes de llautó cromat mat, amb forma cilíndrica corbada en L. Tancadores de
condemna en portes de lavabos de llautó cromat mat. Tots els elements practicables que donin a exterior
disposaran de bombí i clau.

3.9.7.‐ Serralleria

Esquadres d'acer inoxidable polit per suportar el taulell de lavabo.

Pressió:
la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel que fa a la
pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum.
Velocitat:
la velocitat de càlcul estarà compresa entre 0,50 i 1,50m/s procurant no sobrepassar la velocitat d’1,50m/s
en el interior de locals habitables.
Cabal: en el quadre següent es determinen els cabals instantanis per als aparells i equips, a més de la
quantificació de cada un d’ells a les diferents dependències de l’edifici.
Aparells instal∙lats
Rentamans
Inodor cisterna

cabal instantani
0,10 l/s
0,10 l/s

Cabals de càlcul: El dimensionat de la xarxa es fa a partir dels diferents trams, determinant per a cada un
d’ells un cabal de càlcul obtingut a partir de l’aplicació d’un coeficient de simultaneïtat al cabal instal∙lat.
Sanitaris: Les peces dels sanitaris com lavabo, inodor i aixetes que hi ha actualment en el mòdul prefabricat
es substituiran per peces noves. S’utilitzaran elements de la gama “Victòria” de Roca o similar. Desguassos
de paret, amb sifó cromat model a triar per la DF.

3.9.8.‐ Envidrament
Vidre de seguretat 4 + 4 amb butiral de polivinil + 10 + 4, en tots els vidres de façana. La lluna exterior serà
de vidre de control solar tipus "Planitherm".

3.10.‐ INSTAL∙LACIONS
3.10.1.‐ Sanejament i clavegueram
La xarxa general de sanejament la constitueix un conjunt de baixants, canalons i col∙lectors de PVC, que
recullen les aigües fecals amb diàmetres definits en plànols, que connecten amb la instal∙lació existent.
La xarxa a executar, composta per baixants i col∙lectors de P.V.C.
Els desguassos, es resolen mitjançant caixes sifòniques i desaigües de PVC definits en plànols. Els colzes i girs
de 90º aniran reforçats amb dau de formigó de 15x15cm.
Els tubs i peces especials, segellat de les unions amb coles sintètiques impermeables de gran adherència,
subjecció amb abraçadores, mínim dos per tub, protecció dels passos de forjats i elements estructurals amb
capes de paper i col locació en aquests de contra tubs.

3.10.2.‐ Fontaneria
La instal∙lació de fontaneria de s'executa amb les corresponent xarxa d'aigua freda, segons petició expressa
de la Propietat. La instal∙lació a executar és de petita entitat, consistent en xarxa d'aigua freda al lavabo i
inodor.
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La instal∙lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells i equips en
les següents condicions:

Així mateix, es garantirà el diàmetre mín. d’alimentació pels aparells, equips i cambres que fixa el DB HS‐4.

Es disposaran manilles metàl∙liques amb acabat en acer inoxidable mat amb forma de "L", amb roseta a totes
les portes abatibles.La porta de l’accés al jardí tindrà condemna en acer inoxidable mat.
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Les conduccions seran amb tub de polietilè reticular (PEX) de diàmetre variable en funció del cabdal i l’aparell
al que abasteixi.

3.10.3.‐ Electricitat
Segons el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT‐02, NTE‐IEB. La instal∙lació elèctrica s'ajustarà a tot
moment a aquesta normativa, corresponent‐li a l'edifici amb un circuit independent per enllumenat,
emergència, endolls per usos varis i climatització.
L'esquema general de la xarxa elèctrica és el format per:
‐ Quadre previ de connexió dins l’aula.
‐ Connexió al Quadre General de Protecció.
‐.Comptador.
‐ Línies repartidores.
‐ Circuits Interiors.
‐ Xarxa de Terra.
També estarà dotada dels elements necessaris de protecció (magneto‐tèrmics i diferencials). A més es
col∙locarà una caixa adjunta normalitzada per a instal∙lació d'un limitador de corrent.
Els mecanismes seran BJC Sèrie IRIS o similar.
Les lluminàries projectades es recullen en nº en els plànols d'electricitat. El model serà definit per la D.F. a
obra.
El tipus d’instal∙lació serà el següent:
Del quadre general elèctric partiran les línies d'alimentació als subquadres i circuits directes. D’aquest
quadre, alimentarem tots els receptors de la zona, intercalant quadre específic per climatització.
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En tota la seva longitud s'utilitzaran tubs de pvc semirrígid ancorats superficialment, caixes de registres amb
tapes fixades en cargols i canals de PVC amb tapa registrable.
Els cables utilitzats en tota la instal∙lació, compliran les Normes UNE 21‐123‐4 ó 5 i UNE 21.1002. Tots seran
de 0,6/1 kv .Es col∙locaran interruptors diferencials de 30 mA.
Els conductors de protecció seran de la mateixa secció que la línia corresponent fins a 25 mm2. i de 35 mm2.
quan la secció sigui més gran. Els conductors de protecció s'inclouran a la mateixa conducció que els de la
línia corresponent. Els conductors estaran constituïts per cable o fil de coure 0,6/1 Kv, segons UNE 21‐123‐4,
en canals, tubs semirígids i tubs rígids fins els mecanismes i equips d’enllumenat.
Les instal∙lacions elèctriques es disposaran lluny d'altres canalitzacions (aigua, calefacció, gas, etc.) En els
casos d'encreuament o proximitats, es deixaran 5 cm. de separació com a mínim.
Les canalitzacions es disposaran de forma que en qualsevol moment es pugui controlar el seu aïllament,
localitzar i separar les parts avariades i reemplaçar els conductors deteriorats.
Les connexions a interruptors i elements del quadre, es faran mitjançant terminals a pressió. Tots els
elements disposaran a la tapa d'un rètol gravat que permeti la seva ràpida identificació i localització.
Totes les línies s'han establert de forma que qualsevol avaria no afecti més que a una petita part de la
instal∙lació.
El material a emprar serà en termes generals el següent:
‐ tubs de P.V.C. semirígid en muntatge encastat, no propagador de la flama i lliures d’halògens (UNE
EN 50085 o UNE EN 50086
‐ tub rígid metàl∙lic galvanitzat (Central tèrmica).
‐ canal rígid de PVC UNEX o similar amb envà de separació de circuits i tapa
‐cable de coure 0,6/1 Kv Afumex (Pirelli) UNE 21‐123‐4 ó 5 i UNE 21.1002 en l'alimentació a
subquadres i en tots els circuits de distribució.
‐ totes les bases dels endolls seran del tipus Schuko amb presa de terra lateral i tapa.
‐ regletes de connexió de niló.
‐ caixes de registre estanques amb tapes cargolades.
‐ caixes de registre amb tapa fixada amb bisos.
Els tubs es fixaran als murs o sostres mitjançant abraçaderes protegides contra la corrosió amb una separació
màxima entre elles de 80 cms.

Es disposarà una anell perimetral de cable de 35 mm2, del que derivaran les piquetes de presa de terra, i les
connexions equipotencials a l’estructura de l’edifici i a elements metàl∙lics de zones humides, instal∙lacions
metàl∙liques, etc. S’utilitzaran connexions amb soldadura aluminotèrmica.
Connexions equipotencials. En les zones humides i serveis s'efectuaran les corresponents connexions
equipotencials entre tots els elements metàl∙lics de les dependències, instal∙lacions, etc..
Proteccions contra sobreintensitats i sobretensions(ITC‐BT‐ 22,23)
Per a cada circuit individual es disposarà del corresponent interruptor automàtic magnetotèrmic omnipolar
que protegirà les línies contra sobrecàrregues. Els receptors de motor disposaran també de contactor amb
relé tèrmic.
Proteccions contra contactes directes i indirectes (ITC‐BT‐24)
Per a la protecció contra contactes directes tota la instal∙lació es disposarà lluny de l'accés habitual de les
persones. Els quadres es disposaran dins d'un armari o en dependències a l'efecte. Els mecanismes i totes les
parts actives, aïllades. Per a protecció la instal∙lació contra contactes indirectes, s'adoptaran com a mesures
de protecció de la classe A, les connexió equipotencials a les zones humides.

3.10.4.‐ Protecció contra incendis
Es protegeix tot l'edifici contra incendis mitjançant el disseny d'aquest i la instal∙lació desenvolupada en
l’apartat Normativa d'Obligat Compliment.

3.10.5.‐ Ventilació
La ventilació general de l'edifici es produeix de manera natural al ésser suficient el nombre, mida i disposició
de buits de façanes dissenyats.
El bany es ventila a través d’un conducte individual flexible de Ø 125 mm, amb shunt d’extracció mecànica
de recorregut horitzontal segons especificacions del fabricant.
El disseny, dimensionat i execució de la instal∙lació donen compliment a l’exigència HS 3 del CTE mitjançant
el compliment del DB HS 3.
El cabal mínim d’extracció que garanteix la instal∙lació és de 50 l/s (180 m3/h).

Instal∙lacions en locals de pública concurrència
Per a l'ús al qual es destina l'edifici considerat i tenint en compte que serà un local de pública concurrència,
s'aplicaran totes les instal∙lacions corresponents per aquest tipus de servei (segons ITC‐BT‐28) i
concretament:
Enllumenat d'emergència (d’evacuació i ambient). Es realitzarà una xarxa d'enllumenat d'emergència,
connectada a bateries autorrecarregables autònomes, que asseguri l'enllumenat durant una hora i mitja en
les zones de pas, quan es produeixi el falliment de l'enllumenat general o quan la tensió d'aquest baixi a
menys del 70% del seu valor nominal. El nivell d’il∙luminació instal∙lat serà de 1 lux a les rutes d’evacuació, 5
lux en l’emplaçament dels equips de protecció incendis i quadres elèctrics , i 0,5 d’enllumenat ambient. Els
aparells receptors que consumeixin més de 15 A s'alimentaran directament des del quadre general.
En el quadre general i secundaris, que s’instal∙laran en recintes als quals no tingui accés el públic i separats
dels locals on existeixi perill d'incendi, es disposaran dispositius de comandament i protecció per cadascuna
de les línies generals de distribució i les alimentacions directes als receptors.

3.10.6.‐ Climatització
Les instal∙lacions de climatització que es contemplen en aquesta ampliació consisteixen bàsicament en un
aparell tipus Split en la nova aula, amb maquina exterior a la coberta tal i com la que actualment està en
funcionament en la caseta prefabricada. Es preveu reutilitzar l’actual aparell i readaptar la seva instal∙lació.

3.10.7.‐ Gas
L’actual instal∙lació de gas situada a la part exterior de la paret de bloc de formigó propera al mòdul
prefabricat existent, es veurà afectada per l’execució de l’aula nova, per la qual cosa, s’haurà de ressituar en
una nova posició, tant el seu recorregut en alçat com la ubicació del comptador actual. Aquesta nova posició
serà el més propera a l’actual, ancorada amb el mateix sistema que l’utilitzat, exteriorment pel mur de bloc
existent, fora de l’àmbit de la nova aula a construir.

Presa de terra (ITC‐BT‐18)
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4.‐ MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I DE QUALITATS (FASE 2)
4.1.‐ Reparació de la coberta de la llar d’infants
La actual coberta invertida es troba en molt mal estat de conservació, motiu pel qual apareixen humitats i
goteres que es van reparant puntualment des de l’interior de l’edifici, aplicant capes de pintura hidròfuga
que no acaben de solucionar el tema d’arrel.
En les següents fotografies, s’aprecia com no hi ha els gruixos mínims de cada capa que composa la coberta,
i en molts casos el material esta deteriorat, sense solapaments per impedir les filtracions i sense cap tipus de
protecció a la intempèrie.

La grava no cobreix tota la superfície de coberta. Els embornals no estan degudament protegits ni solapats.
L’aïllament tèrmic esta deteriorat i no cobreix tota la superfície.
Els minvells en general han sofert dilatacions que han provocat el moviment de les capes de la làmina
bituminosa, deixant punts per on s’escorre l’aigua. En d’altres, no evacua correctament per la qual cosa
queda aigua estancada durant dies amb la humitat que això acaba provocant a l’interior.

En la zona de la ampliació els desperfectes son de la mateixa magnitud o inclús més greus que en la resta de
l’edifici.
La intervenció en aquest cas, convé que sigui integral, tot i que es pot dividir en fases d’actuació ja que hi ha
tres nivells diferenciats i independents de coberta. La reparació consistirà en la substitució de totes les capes
que garanteixen l’aïllament i la estanqueïtat de la coberta per a que compleixi els actuals condicionants de
salubritat i d’eficiència energètica.
L’ordre a seguir per a efectuar aquesta reparació serà el següent:
‐
‐
‐

Extracció de les graves (per a posterior reaprofitament)
Enderroc de la lamina aïllant. (Per a posterior substitució amb placa de 6cm de XPS)
Extracció de la làmina bituminosa. (Per a posterior substitució)

L’esquema de les capes, la posició, gruixos i solapaments es pot resumir en aquest gràfic, podent‐se utilitzar
aquests mateixos productes o altres marques similars:
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4.2.‐ Reparació de fusteries a coberta

4.3.‐ Reparació de la claraboia pati nord

Les actuals fusteries a coberta pateixen de les mateixes problemàtiques que els comentats en l’apartat
anterior. En aquest sentit, és imprescindible refer tots els minvells i solapaments d’aquestes fusteries amb la
seva trobada a la coberta invertida.

L’actual claraboia del pati nord presenta greus desperfectes degut a les inclemències meteorològiques i un
escàs manteniment. En les següents fotografies se’n pot apreciar el seu estat, tant des de sota com des de
dalt de la coberta:

Un punt que pot fer més complicada aquesta tasca és el fet de que les fusteries siguin de fusta, la qual cosa
implica moviments per l’absorció de la humitat d’entre un 20% a un 30% , i el seu augment de volum en
èpoques humides i la seva disminució en època seca. L’encontre amb la superfície de la coberta, que esta
sotmesa a canvis bruscs de temperatura fa que els moviments anteriors se sumin als de dilatació, per la qual
cosa s’han de deixar solapaments i minvells perimetrals per absorbir tots aquests canvis sense que l’aigua
acabi filtrant‐se.
En aquest sentit, el criteri de reparació és similar al de la resta de la coberta, tot i que les fusteries son un
punt conflictiu per la entrada de l’aigua. Un bon manteniment de les buneres d’evacuació de l’aigua de
coberta afavorirà el desguàs de l’aigua i que aquesta no s’acumuli durant molt temps en les fusteries que, si
es mantenen de fusta, necessiten pintats periòdics amb pintura hidròfuga per protegir‐se de les pluges,
abundants en la zona. Per l’estat que presenten actualment és necessari un repintat de la fusta, que formarà
part de l’actuació de reparació d’aquests elements.
El pintat d’aquestes fusteries, caldrà realitzar‐lo amb un procés previ de decapat, polit i regularització de la
fusta per deixar‐la en òptimes condicions i obrir el porus per als tractaments hidròfugs de les pintures que
s’aplicaran a continuació, amb primera capa de fons com a imprimació i dues capes d’acabat amb pintura
esmaltada per a exteriors.

Vista inferior del lluernari

Vista superior

La intervenció en aquest cas és la substitució de
l’element en mal estat per una placa nova de
policarbonat reticular, amb les mateixes mides i posició
que l’anterior. Caldrà tenir en compte la fixació, tot
assegurant la estanqueïtat i la impermeabilitat del
porxo inferior, solapant la tela asfàltica, mantenint els
minvells mínims i sobrevolant lleugerament la nova
placa per a que no filtri per escorrentia.

En les fotografies, en un dia de calamarsada es pot veure on s’acumula l’aigua de pluja (on s’ha acumulat el
glaç), perimetralment en les zones dels minvells i les trobades amb la fusteria. Quan s’actuï en aquest tram
de coberta, cal tenir especial cura d’impermeabilitzar correctament aquestes trobades.
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5.3.‐ Disseny de la xarxa de sanejament del pati

5.‐ MEMÒRIA CONSTRUCTIVA I DE QUALITATS (FASE 3)
5.1.‐ Pavimentació del pati d’accés
En l’annex corresponent a la descripció detallada d’aquests treballs adjuntem partides amb preus
descompostos, fitxes tècniques i una memòria tècnica referent a una actuació de millora en la qual es busca
mantenir el suport existent, sobre el qual proposem un sistema final de revestiment urbà Compotop s/a o
similar, prèvia adequació de el suport i aplicació de capa de regularització.
Tot i que es reflecteix en la memòria de l’annex, intentem diferenciar a manera de resum:
• S’aprecia una menor part de zones de formigó, en bon estat, que requeririen de neteja, polit i un
pont d'unió epoxi, abans d'aplicar el sistema.
• La major part seria un aglomerat asfalt envellit, de textura molt oberta, amb creixement de
vegetació, que requeriria de neteja profunda, un pont d'unió acrílic.
• En zones puntuals veiem un suport molt disgregat, pràcticament graveta solta, que no és adequat
per aplicar un revestiment de resines. En aquestes àrees, que estimem en un 10%, considerem
necessari substituir el suport per una solera de formigó, més viable que un asfalt per les condicions
de posada en obra.

Actualment l’evacuació d’aigua de la pluja que cau al pati s’evacua superficialment. Els pendents actuals així
ho disposen. No es modificaran en l’actuació per la qual cosa la intervenció que es recomana és únicament
canalitzar l’aigua en el seu punt més baix amb rigoles per afavorir l’escorrentia fins al jardí posterior.
Com a millora i per tal d’evitar problemes a futur s’instal∙larà una reixa interceptora de desguàs connectada
al canal d’evacuació i sanejament de l’actual mòdul prefabricat. Aquesta reixa serà del tipus Aco‐drain,
contínua, col∙locada longitudinalment previ accés a l’edifici, on recollirà tota la possible aigua de pluja que
recull el pati, derivant‐la a la corresponent canalització.
Per tal d’evitar conflictes entre fases, es tindrà prevista aquesta tasca per deixar els colzes i connexions
necessàries quan s’actuï en els moviments de terra de la fase 1, per facilitar la execució i entroncament
d’aquesta canal quan s’executi en la fase 3.
La canal de drenatge serà prefabricada en plàstic o composites com el polipropilè o polietilè en funció de la
densitat d’ús necessària. Són lleugers, fàcils d’utilitzar i la seva flexibilitat permet desenvolupar i fabricar
elements d’unió eficaços.
Es prescriu la canal A15 de Acodrain, model Mufle 4all:

Aquestes actuacions que descrivim no garantirien que puguin tornar a reproduir‐fissures ja existents, a el
mateix temps que marcaria juntes actuals entre diferents materials. D'altra banda, a l'estar bastant envellit
el suport (obert) resulta necessari aplicar una capa de regularització prèvia, buscant amb això homogeneïtzar
la textura final.
Com es dedueix de les partides, aquestes condicions, unides al fet que el mesurament no sigui molt elevada,
repercuteixen en la mà d'obra de manera important.
Exposat l'anterior, és una solució possible, encara que també aportem com a referència la definició de el
mateix sistema Compotop en la seva variant s/h (sobre formigó) o similar, suposant que s'optés per executar
una nova solera de formigó de manera general, que servís de suport per aplicar el revestiment, en cas de que
finalment es decidís executar aquesta opció.
Executant solera nova, que seria llisa, amb acabat remolinat o semi‐polit, s'aplicaria directament la variant
de sistema Compotop sobre formigó o similar, on la primera capa és un morter epoxi. En aquest cas,
executant convenientment una nova solera, no hi hauria fissures que poguessin reproduir‐se tot i que el cost
de la solució és més elevat.
5.2.‐ Arranjament zona comptadors
La zona de comptadors, que s’aprecia en la fotografia,
s’actualitzarà amb noves portes de fosa de ferro pintat al oxiron
amb color a decidir per la Propietat, amb bombí per clau JIS de
Companyia. El calaix de formigó es repararà amb morter de
reparació en les cantoneres i/o allà on es requereixi intervenir
per evitar esquerdes o trencaments que hagin pogut iniciar‐se.
Finalment s’aplicaran dues capes de pintura gris com a acabat
d’aquest calaix.
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6.‐ LLISTAT D’ANNEXES I PLÀNOLS
ANNEXES
Annex 1: Estat actual i Reportatge Fotogràfic
Annex 2: Geotècnia
Annex 3: Càlcul estructural
Annex 4: Estudi de Seguretat i Salut
Annex 5: Control de Qualitat
Annex 6: Gestió de residus
Annex 7: Senyalització
Annex 8: Fitxes justificació CTE
Annex 9: Documents Tècnics Industrials
Annex 13: Justificació de preus
Annex 14: Pressupost
PLÀNOLS
PLÀNOL PLANTA
FASE 2 i 3: INTERVENCIONS
FASE 1: PLÀNOL ENDERROCS
FASE 1: PLANTA PROJECTE
FASE 1: PLANTA PROJECTE
FASE 1: ALÇATS I SECCIONS PROJECTE
FASE 1: ALÇATS I SECCIONS PROJECTE
FASE 1: DETALLS PROJECTE

Situació i emplaçament
Reparacions estat actual
Estat actual / Estat de projecte
Replanteig i superfícies
Normativa i mobiliari
Alçat Oest / Secció A‐A'
Alçat Sud/ Secció B‐B'
Detalls constructius

FASE 1: PLÀNOLS ESTRUCTURES
FASE 1: PLÀNOLS ESTRUCTURES

Fonamentació
Estructura

E.01
E.02

FASE 1: PLÀNOL INSTAL∙LACIONS

Vàries

I.01

E: 1/ 500
E: 1/ 200
E: 1/ 200
E: 1/ 200
E: 1/ 200
E: 1/ 100
E: 1/ 100
E: 1/ 15

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08

Vilanova i la Geltrú, Maig 2020
Miquel Burguet Fonalledas
Arquitecte 38079/02
PLIKUM, SL
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7.‐ PRESSUPOST (FASE 1)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

03/05/21

Pàg.:

1

P-1

00003

u

Condemna, premarc i ferratges per recol·locació de porta exterior a nova situació en muret
de separació de l'escola bressol amb el centre de día. Inclou material i mà d'obra necessària
per a la fixació d'aquest element en la nova situació per tal de permetre el seu correcte
funcionament d'obertura i tancament amb clau.
(CENT SETANTA EUROS)

170,00

€

P-2

0001

pa

Subministre i col·locació de conductes per la ventilació del bany. Inclou peces auxiliar,
reixetes, fixacions, conducte flexible d'alumini de 160mm de diàm, derivació a l'exterior,
incorporació a fusteria amb reixeta per la part superior. La reixa és contínua de l'amplada de
la fusteria, incorporada en ella. Amb tots els elements necessaris per la seva correcta
col·locació i funcionament
(CENT QUARANTA-CINC EUROS)

145,00

€

P-3

000CQ

PA

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de materials i control d'execució
marcats en la normativa vigent
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-4

000GR

PA

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i tractament de runes amb
l'aplicació de les mesures correctores medioambientals
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-5

000SS

PA

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel
contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi: senyalitzacions, proteccions
personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els treballadors faran
servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de benestar en obra.
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-6

0201

m3

Capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150 / B / 20, fabricat en central i abocada des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
(SETANTA-DOS EUROS)

72,00

€

P-7

0203

m2

ENCOFRAT LATERAL SABATES
(VINT-I-UN EUROS)

21,00

€

P-8

0204

m2

Mur de 30 cm de gruix de fàbrica armada de bloc de formigó tipus ´´H´´ com encofrat perdut,
llis color gris, 50x30x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), subministrat a granel,
amb peces especials, omplert amb formigó de farciment, HA-25/B/12/IIa, preparat en obra,
abocat amb mitjans manuals, i armat amb acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 45 kg / m³. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Armat vertical cada 25cm, diam. 8 int i 10 ext., amb pota superior de 15cm. Armat horitzontal
diam. 2x diam. 10 cada 20cm, coronació 2x12 correguts.
(QUARANTA EUROS)

40,00

€

P-9

0205

m3

Encatxat per base de solera de 25 cm de gruix, mitjançant reblert i estesa en tongades de
gruix no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre l'esplanada homogènia i
anivellada.
(DEU EUROS)

10,00

€

P-10

0206

m2

Solera de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzada amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa
fabricat en central, i abocada amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva

31,00

€
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2

superfície.
(TRENTA-UN EUROS)
P-11

0207

ut

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de resistència característica mínima 20
N/mm², mitjançant forat de 10 mm de diàmetre i 125 mm de profunditat en l'interior del qual
s'allotjarà una butllofa de resina resina de vinilèster sense estirè, amb sorra de quars o
corindó i posterior inserció de vareta roscada amb femella i volandera de d'acer inoxidable
A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1, de 8 mm de diàmetre i 150 mm de longitud. Col.locació
de 2 unitats per m (cada 50cm). CONEXIÓ DE SOLERA A MUR EXISTENT.

6,25

0209

m2

Solera de formigó armat de 8 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície i
posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
(DISSET EUROS)

17,00

03/05/21

Pàg.:

3

vidre transparent, l'intermedi és amb butiral exterior i mirall per l'interior, i el panell inferior és
sandwitch amb alumini anoditzat a l'exterior i perparat per alicatar a l'interior. La part superior
de la fusteria incorpora una reixeta longitudinal contínua de 20cm d'alçada del mateix acabat
de la fusteria (reixeta integrada) per a permetre la ventilació a través d'extractor interior. Amb
regulador de cabdal per l'interior
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€

P-19

1A231NC2

m2

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de
90x220 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra.
Amb premarc de fusta de pi, manetes i mecanismes, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament.
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

165,74

€

P-20

1A23INC3

m2

Porta interior de fusta, pintada, amb porta corredissa de fusta per a un buit d'obra de 80x220
cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra. Amb
premarc de fusta de pi, manetes i mecanismes, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament.
(CENT CINQUANTA EUROS)

150,00

€

P-21

DFRERE

m2

taulell per a bany de DM de e=3cm revestit amb acbat blanc hidròfug per a sobre de lavabo
suportat amb dues esquadres metàl·liques de 40x40x5cm encastades a parament horitzontal
fixe, amb tots els elements per la seva col·locació i fixació, així com tots els segellats amb
silicona transparent per garantir la seva estanqueïtat i correcte col·locació. Inclou sócol
d'espessor 1.5cm, del mateix material perimetralment en les trobades a paret i frontal de
fusteria, de 7cm d'alçada.
(DOS-CENTS EUROS)

200,00

€

P-22

E7A24K0L

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 μm i 192 g/m2, col·locada no
adherida
(UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

1,85

€

P-23

E7B111D0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

2,65

€

P-24

E7C28631

m2

Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat sobre solera, cobert amb un film de polietilè de
0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó per damunt (no
inclosa en aquest preu).
(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

8,73

€

(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
P-12

Data:

€

P-13

0210

kg

Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, HEB, L, acabat amb emprimació antioxidant, conformant elements d'ancoratge,
treballat en taller i fixat mitjançant soldadura, per a reforç estructural col·locat a una altura de
fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
(UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

1,50

€

P-14

0211

ut

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de resistència característica mínima 20
N/mm², mitjançant forat de 14 mm de diàmetre i 195 mm de profunditat en l'interior del qual
s'allotjarà una butllofa de resina resina de vinilèster sense estirè, amb sorra de quars o
corindó i posterior inserció de vareta roscada amb femella i volandera de d'acer inoxidable
A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1, de 12 mm de diàmetre i 200 mm de longitud. Col.locació
de 2 unitats per m (cada 50cm). CONEXIÓ DE PERFIL EN ´´L´´ A MUR EXISTENT.

8,50

€

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
P-15

15123NCH

m2

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa
de protecció de palet de riera
(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

40,66

€

P-16

19C14432

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens,
inclòs rebaixat, polit i abrillantat
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

34,40

€

P-25

E7C9H511

m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de
40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir
(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

5,23

€

P-17

1A1EF2A0

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 470x270 cm, amb
balconera d'alumini lacat amb una part envidriada fixa i una altra mòbil opaca amb acabat
d'alumini amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de
base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5. Inclou
premarcs d'acer galvanitzat i tots els element necessaris per la seva col·locació. Detall
segons plànols
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

142,98

€

P-26

E812U312

m2

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d´alçària, com a màxim,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes i racons
(CATORZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

14,16

€

P-27

E8989240

m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

4,25

€

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 140x270 cm, amb
balconera d'alumini lacat amb tres particions, dues fixes i una abatible amb perfils de preu alt
i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5, incloent premarcs d'acer galvanitzat i tot els
elements necessaris per a la seva correcta col·locació. El panell superior és abatible amb

141,10

P-28

E8989C40

m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb esmalt de poliuretà amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda i dues d'acabat
(VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

8,72

€

P-18

1A1EF3A0
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3,59

€

P-42

P2143-4RQX

m2

Enderroc de graons i base de formigó, en solera, zona accés a mòdul prefabricat, de fins a
15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

8,64

€

150,00

€

P-43

P2143-4RR9

m2

Arrencada de bloc de formigó armat, amb recrescut del paviment de morter de ciment, de fins
a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

10,50

€

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 + 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4 mm
de gruix incolora trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC
(SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

73,68

€
P-44

P214W-FEMK

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
(NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

9,27

€

P-45

P21D0-HBKR

u

Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre aparell
sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri
d'amidament:
(DEU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

10,34

€

P-46

P21D2-CST8

u

Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre
nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament:
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

21,53

€

P-29

E898K140

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda i dues d'acabat
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30

ECDWW

m2

mirall bany
(CENT CINQUANTA EUROS)

P-31

EC174334

m2

P-32

ED111B71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

21,60

€

P-33

EG3R2421

u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure
d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament
normal i d'emergència, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 4 connectors de sortida
monofàsics (3 pols) per circuit, muntada superficialment
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

55,09

€

P-34

EH413110

m

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat
(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

26,75

€

P-47

P2217-55T1

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
(TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

3,29

€

P-35

EH4L76JF

u

Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril
(CENT TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

133,46

€

P-48

P221B-EL6Z

m3

8,22

€

P-36

EJ13B71B

u

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, encastat a taulell
(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

104,89

€

P-37

EJ14BB13

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
(DOS-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

259,09

€

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 Criteri d'amidament: m3 de
volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-38

EJ3317N7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

10,69

€

P-49

P221D-DZ2S

m3

8,22

€

P-39

EPDPA

u

Xarxa de cabelejat i mecanísmes per a l'accés de dades i internet amb dos punts de
connexió. Amb cablejat superficial en paret vertical i sobre safata en els trams horitzontals. A
connectar amb la xarxa existent de l'edifici actual.
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-40

EPD11141

u

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb
aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, muntada
superficialment
(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

91,70

€

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-41

IMP

PA

A justificar per imprevistos
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-50

P2243-53AB

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
(UN EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

1,75

€
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150,00

€

75,00

€

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor
(CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

5,34

€

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i
el viatge de tornada i la deposicó i les taxes de les terres en centre autoritzat.
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

4,97

€

P-51

P22DDGT

pa

Reposició porta i reixa de tancat actual en zona pati sud
(CENT CINQUANTA EUROS)

P-52

P22D-DG01

pa

Reposició traçat tub i comptador de gas subjecte a paret de bloc de formigó actual
(SETANTA-CINC EUROS)

P-53

P22D1-DGOT

m2

P-54

P240-DYP9

m3

P-55

P352-4RZB

m3

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

167,72

€

P-56

P435426

m2

mur de bloc de formigó de 30 cm per a continuació del mur existent en el pati sud per a
col·locació posterior de tanca
(QUARANTA EUROS)

40,00

€

Cèrcol vertical per a bloc de formigó cel·lular, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris
de cares vistes col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

60,65

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de formigó cel·lular
YTONG o similar,de dimensions 32,5cmx25cmx36,5cm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment cola per a murs, recomanat per l'Industrial, amb traves i brancals massissats amb
formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, col·locat manualment i
armat amb 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, m2 de superfície realment
executada incloent cèrcols i llindes i totes les prescripcions necessàries segons el DIT de
Ytong
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

38,99

Paret estructural de dues cares vistes, de 37 cm de gruix, de bloc de formigó cel·lular
YTONG o similar,de dimensions 32,5cmx25cmx36,5cm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment cola per a murs, recomanat per l'Industrial, amb traves i brancals massissats amb
formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, col·locat manualment i
armat amb 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, m2 de superfície realment
executada incloent cèrcols i llindes i totes les prescripcions necessàries segons el DIT de
Ytong
(QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

46,87

P-57

P-58

P-59

P-60

P-61

P4E1-445J

P4E4-4NRS

P4E4-5NRS

P5ZD1-527K

P5ZH0-52EY
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m

m2

m2

m

u

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix,
preformada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter
de ciment 1:4
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

34,35

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

45,97

03/05/21
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P-62

P653-8QR0

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 600 mm de
100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W
(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

57,23

€

P-63

P846-9JO3

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat de 2400x1200 mm de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), acabat amb perforacions agrupades, amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

45,44

€

P-64

P885-60A8

m2

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2, segons la norma
UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat raspat
(VINT-I-DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

22,07

€

P-65

P8K5-608P

m

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm d'amplària, amb trencaaigües,
col·locada adherida i segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini
anoditzat fixats mecànicament als brancals i segellats amb massilla de poliuretà
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

37,43

€

P-66

PDN0-H9SX

u

Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a conductes quadrats de 160x160 mm a 240x240
mm, regulable, amb una capacitat d'aspiració aproximada de 400 m3/h amb una velocitat del
vent de 5 m/s, inclosos els elements de fixació i adaptació al conducte, col·locat
(CENT TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

103,22

€

P-67

PJ217-3SBW

u

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues
entrades de maniguets
(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

185,94

€

P-68

PREPP

m2

Subministre i col·locació d'enrajolat amb rajola de valencia de color blanc de mides 20x20,
col·locades amb morter mix, amb junta de vorada de col·lor blanc. Amb tot els elements
necessaris per la seva correcta col·locació
(VINT-I-CINC EUROS)

25,00

€

P-69

PY02-6153

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

27,27

€

P-70

PY04-5T83

u

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb morter de ciment 1:4
(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

6,98

€

P-71

YTONG001

m2

plaqueta de folrat cantell forjat
(VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

8,20

€

P-72

YTONG002

kg

ciment cola mur de bloc de formigó cel·lular específic de l'industrial
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

0,55

€

P-73

YTONG003

m2

Plaques armades prefabricades de formigó cel·lular per a sostre de 25cm de gruix
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

69,75

€

P-74

YTONG004

UD

Transport suplementari blocs i tabics
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

€

€

€

€

€
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Transport suplementari plaques armades
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Condemna, premarc i ferratges per recol·locació de porta exterior a nova situació en muret
de separació de l'escola bressol amb el centre de día. Inclou material i mà d'obra necessària
per a la fixació d'aquest element en la nova situació per tal de permetre el seu correcte
funcionament d'obertura i tancament amb clau.
Sense descomposició
Subministre i col·locació de conductes per la ventilació del bany. Inclou peces auxiliar,
reixetes, fixacions, conducte flexible d'alumini de 160mm de diàm, derivació a l'exterior,
incorporació a fusteria amb reixeta per la part superior. La reixa és contínua de l'amplada de
la fusteria, incorporada en ella. Amb tots els elements necessaris per la seva correcta
col·locació i funcionament
Sense descomposició
Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de materials i control d'execució
marcats en la normativa vigent
Sense descomposició
Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i tractament de runes amb
l'aplicació de les mesures correctores medioambientals
Sense descomposició
Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel
contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi: senyalitzacions, proteccions
personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els treballadors faran
servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de benestar en obra.
Sense descomposició
Capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de
formigó HL-150 / B / 20, fabricat en central i abocada des de camió, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Sense descomposició
ENCOFRAT LATERAL SABATES
Sense descomposició

P-8

P-9

P-10

0204

0205

0206

m2

m3

m2

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Mur de 30 cm de gruix de fàbrica armada de bloc de formigó tipus ´´H´´ com encofrat perdut,
llis color gris, 50x30x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), subministrat a granel,
amb peces especials, omplert amb formigó de farciment, HA-25/B/12/IIa, preparat en obra,
abocat amb mitjans manuals, i armat amb acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia
aproximada de 45 kg / m³. El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.
Armat vertical cada 25cm, diam. 8 int i 10 ext., amb pota superior de 15cm. Armat horitzontal
diam. 2x diam. 10 cada 20cm, coronació 2x12 correguts.
Sense descomposició
Encatxat per base de solera de 25 cm de gruix, mitjançant reblert i estesa en tongades de
gruix no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre l'esplanada homogènia i
anivellada.
Sense descomposició
Solera de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzada amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa
fabricat en central, i abocada amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 com armadura de repartiment, col·locada sobre separadors
homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície.

Pàg.:

1

170,00

€
P-11

170,00000

€

145,00

€

145,00000

€

300,00

€

300,00000

€

300,00

€

300,00000

€

300,00

€

P-12

P-13

P-14

300,00000

€

72,00

€

72,00000

€

21,00
21,00000

€
€

40,00

€

P-15

P-16

P-17
40,00000

€

10,00

€

10,00000

€

31,00

€

P-18

0207

0209

0210

0211

15123NCH

19C14432

1A1EF2A0

1A1EF3A0

ut

m2

kg

ut

m2

m2

m2

m2

Data: 03/05/21

Pàg.:

2

Sense descomposició

31,00000

€

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de resistència característica mínima 20
N/mm², mitjançant forat de 10 mm de diàmetre i 125 mm de profunditat en l'interior del qual
s'allotjarà una butllofa de resina resina de vinilèster sense estirè, amb sorra de quars o
corindó i posterior inserció de vareta roscada amb femella i volandera de d'acer inoxidable
A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1, de 8 mm de diàmetre i 150 mm de longitud. Col.locació
de 2 unitats per m (cada 50cm). CONEXIÓ DE SOLERA A MUR EXISTENT.

6,25

€

Sense descomposició

6,25000

€

Solera de formigó armat de 8 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat
en central, i abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície i
posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de retracció de 5 mm
d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Sense descomposició

17,00

€

17,00000

€

1,50

€

1,50000

€

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de resistència característica mínima 20
N/mm², mitjançant forat de 14 mm de diàmetre i 195 mm de profunditat en l'interior del qual
s'allotjarà una butllofa de resina resina de vinilèster sense estirè, amb sorra de quars o
corindó i posterior inserció de vareta roscada amb femella i volandera de d'acer inoxidable
A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1, de 12 mm de diàmetre i 200 mm de longitud. Col.locació
de 2 unitats per m (cada 50cm). CONEXIÓ DE PERFIL EN ´´L´´ A MUR EXISTENT.

8,50

€

Sense descomposició

8,50000

€

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb
làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa
de protecció de palet de riera
Altres conceptes

40,66

€

40,66000

€

34,40

€

34,40000

€

142,98

€

142,98000

€

141,10

€

Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les
sèries IPN, HEB, L, acabat amb emprimació antioxidant, conformant elements d'ancoratge,
treballat en taller i fixat mitjançant soldadura, per a reforç estructural col·locat a una altura de
fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Sense descomposició

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta
amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens,
inclòs rebaixat, polit i abrillantat
Altres conceptes
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 470x270 cm, amb
balconera d'alumini lacat amb una part envidriada fixa i una altra mòbil opaca amb acabat
d'alumini amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de
base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5. Inclou
premarcs d'acer galvanitzat i tots els element necessaris per la seva col·locació. Detall
segons plànols
Altres conceptes
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 140x270 cm, amb
balconera d'alumini lacat amb tres particions, dues fixes i una abatible amb perfils de preu alt
i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5, incloent premarcs d'acer galvanitzat i tot els
elements necessaris per a la seva correcta col·locació. El panell superior és abatible amb
vidre transparent, l'intermedi és amb butiral exterior i mirall per l'interior, i el panell inferior és
sandwitch amb alumini anoditzat a l'exterior i perparat per alicatar a l'interior. La part superior
de la fusteria incorpora una reixeta longitudinal contínua de 20cm d'alçada del mateix acabat
de la fusteria (reixeta integrada) per a permetre la ventilació a través d'extractor interior. Amb
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Pàg.:

3

Altres conceptes

141,10000

€

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de
90x220 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra.
Amb premarc de fusta de pi, manetes i mecanismes, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament.
Altres conceptes

165,74

€

165,74000

€

150,00

€

150,00000

€

200,00

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

regulador de cabdal per l'interior

P-19

P-20

P-21

1A231NC2

1A23INC3

DFRERE

m2

m2

m2

Porta interior de fusta, pintada, amb porta corredissa de fusta per a un buit d'obra de 80x220
cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra. Amb
premarc de fusta de pi, manetes i mecanismes, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament.
Sense descomposició
taulell per a bany de DM de e=3cm revestit amb acbat blanc hidròfug per a sobre de lavabo
suportat amb dues esquadres metàl·liques de 40x40x5cm encastades a parament horitzontal
fixe, amb tots els elements per la seva col·locació i fixació, així com tots els segellats amb
silicona transparent per garantir la seva estanqueïtat i correcte col·locació. Inclou sócol
d'espessor 1.5cm, del mateix material perimetralment en les trobades a paret i frontal de
fusteria, de 7cm d'alçada.
Sense descomposició

B89ZPD00

kg

P-28

E8989C40

m2

B89ZC100

kg

P-29

E898K140

m2

P-30

1,85

€

0,74800
1,10200

€
€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2,
col·locat sense adherir

2,65

€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2
Altres conceptes

1,18800
1,46200

€
€

Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per panell rígid de
poliestirè extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm
d'espessor, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W,
conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat sobre solera, cobert amb un film de polietilè de
0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó per damunt (no
inclosa en aquest preu).

8,73

€

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa,
resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat
Altres conceptes

6,57300

ECDWW

EC174334

kg

m2

m2

BC174B30
P-22

E7A24K0L

m2

B7711K00

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 μm i 192 g/m2, col·locada no
adherida
Vel de polietilè de gruix 200 μm i de pes 192 g/m2
Altres conceptes

P-23

E7B111D0

m2

B7B111D0

P-24

E7C28631

m2

m2

B7C28630

P-25

E7C9H511

m2

m2

B7C9H510

P-26

E812U312

m2

m2

B0521200

kg

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de
40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W, amb revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir

5,23

€

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W,
amb revestiment de paper kraft
Altres conceptes

3,07650

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
Altres conceptes

P-27

E8989240

m2

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

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

ED111B71

m2

m

1,20952
3,04048

€
€

8,72

€

3,19872
5,52128

€
€

3,59

€

Altres conceptes

0,07956
3,51044

€
€

Sense descomposició

150,00
150,00000

€
€

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 + 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4 mm
de gruix incolora trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

73,68

€

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de
gruix incolora trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600
Altres conceptes

58,90000

Pintura plàstica, per a interiors

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb esmalt de poliuretà amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda i dues d'acabat
Esmalt de poliuretà d'un component

P-34
€

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

mirall bany

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

€

14,78000

€

21,60

€

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

0,08000

€

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

5,00000

€

BD13179B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm i de llargària 5 m, per a encolar
Altres conceptes

3,03750

€

EG3R2421

u

BG3R2420

€
€

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d´alçària, com a màxim,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes i racons

P-32

P-33

2,15700

4

Altres conceptes

P-31
€

Pàg.:

Altres conceptes

B89Z1000

200,00000

Data: 03/05/21

EH413110

u

m

13,48250

€

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure
d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament
normal i d'emergència, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 4 connectors de sortida
monofàsics (3 pols) per circuit, muntada superficialment

55,09

€

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure
d'halògens, autoextingible i no propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament
normal i d'emergència, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 4 connectors de sortida
monofàsics (3 pols) per circuit
Altres conceptes

44,98000

€

10,11000

€

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat

26,75

€

BH4Y1000

u

Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
superficialment

0,64000

€

2,15350

€

BH4W1000

u

Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
superficialment

3,35000

€

14,16

€

BH413110

m

16,92000

€

0,08000
14,08000

€
€

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment
Altres conceptes

5,84000

€
€

4,25

Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril

133,46

€

Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, per a muntar a carril

123,72000

P-35

EH4L76JF
BH4L76JF

u
u

€
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P-36

P-37

P-38

EJ13B71B

u

P-40

5

Altres conceptes

9,74000

€

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt, encastat a taulell

104,89

€

u

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color
blanc i preu alt

91,79000

€

B7J50010

dm3

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

0,36625
12,73375

€
€

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

259,09

€

EJ14BB13

u

€

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

199,36000

€

58,51970

€

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

10,69

€

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per
a connectar al sifó o al ramal de PVC
Altres conceptes

4,32000

kg

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

BJ14BB13

u

EJ3317N7

u

EPDPA

EPD11141

u

u

u

IMP

u

PA

€

300,00

€

300,00000

€

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb
aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, muntada
superficialment

91,70

€

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb
aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, per a muntar
superficialment o per a encastar
Altres conceptes

77,08000

A justificar per imprevistos
Sense descomposició

P-42

P-43

P-44

P-45

P-46

P2143-4RQ

m2

P2143-4RR9 m2

P214W-FEM m

P21D0-HBK

P21D2-CST

u

u

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Enderroc de graons i base de formigó, en solera, zona accés a mòdul prefabricat, de fins a
15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de bloc de formigó armat, amb recrescut del paviment de morter de ciment, de fins
a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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
Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre aparell
sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri
d'amidament:
Altres conceptes
Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre
nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament:

P-47

P-49

P2217-55T1 m3

P221B-EL6Z m3

P221D-DZ2

m3

€

6,37000

Xarxa de cabelejat i mecanísmes per a l'accés de dades i internet amb dos punts de
connexió. Amb cablejat superficial en paret vertical i sobre safata en els trams horitzontals. A
connectar amb la xarxa existent de l'edifici actual.
Sense descomposició
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P-48

1,21030

BJ1ZS000

BPD11140

P-41

Pàg.:

BJ13B71B

BJ3317N7

P-39

Data: 03/05/21

€

14,62000

€

300,00
300,00000

€
€

8,64

€

8,64000

€

10,50

€

10,50000

€

9,27

€

9,27000

€

10,34

€

10,34000

€

21,53

€

P-50

P-51

P2243-53AB m2

P22DDGT

pa

Data: 03/05/21

Pàg.:

6

Altres conceptes

21,53000

€

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió
Altres conceptes

3,29

€

3,29000

€

8,22

€

8,22000

€

8,22

€

8,22000

€

Altres conceptes

1,75
1,75000

€
€

Sense descomposició

150,00
150,00000

€
€

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 Criteri d'amidament: m3 de
volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos,
esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució
de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
Altres conceptes
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora Criteri
d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha
d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada
de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la
seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats,
sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.
Altres conceptes
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Reposició porta i reixa de tancat actual en zona pati sud

P-52

P22D-DG01

pa

Reposició traçat tub i comptador de gas subjecte a paret de bloc de formigó actual
Sense descomposició

75,00
75,00000

€
€

P-53

P22D1-DGO m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor
Altres conceptes

5,34

€

5,34000

€

4,97

€

4,97000

€

167,72

€

167,72000

€

40,00

€

40,00000

€

60,65

€

P-54

P-55

P-56

P-57

P240-DYP9

P352-4RZB

P435426

P4E1-445J

m3

m3

m2

m

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. El preu inclou el
temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i
el viatge de tornada i la deposicó i les taxes de les terres en centre autoritzat.
Altres conceptes
Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
Altres conceptes
mur de bloc de formigó de 30 cm per a continuació del mur existent en el pati sud per a
col·locació posterior de tanca
Sense descomposició
Cèrcol vertical per a bloc de formigó cel·lular, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris
de cares vistes col·locada amb morter mixt 1:0,5:4
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B0EB-089F

P-58

P-59

P-60

P4E4-4NRS

P4E4-5NRS

u

m2

m2

Data: 03/05/21

Peça U de morter de ciment, de 200x200x300 mm, de cara vista, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 color gris
Altres conceptes
Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de formigó cel·lular
YTONG o similar,de dimensions 32,5cmx25cmx36,5cm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment cola per a murs, recomanat per l'Industrial, amb traves i brancals massissats amb
formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, col·locat manualment i
armat amb 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, m2 de superfície realment
executada incloent cèrcols i llindes i totes les prescripcions necessàries segons el DIT de
Ytong
Altres conceptes
Paret estructural de dues cares vistes, de 37 cm de gruix, de bloc de formigó cel·lular
YTONG o similar,de dimensions 32,5cmx25cmx36,5cm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment cola per a murs, recomanat per l'Industrial, amb traves i brancals massissats amb
formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, col·locat manualment i
armat amb 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, m2 de superfície realment
executada incloent cèrcols i llindes i totes les prescripcions necessàries segons el DIT de
Ytong
Altres conceptes

€

B6B1-0KKF

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària
Altres conceptes

1,33665
11,26478

€
€

P846-9JO3

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat de 2400x1200 mm de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), acabat amb perforacions agrupades, amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

45,44

€

P-63

38,99000

€

46,87

€

1,67400

€

25,76030

€

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària

2,75600

€

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,59535

€

m

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

0,07560
14,57875

€
€

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

22,07

€

Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1
Altres conceptes

5,73300
16,33700

€
€

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm d'amplària, amb trencaaigües,
col·locada adherida i segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini
anoditzat fixats mecànicament als brancals i segellats amb massilla de poliuretà

37,43

€

B0AQ-07GR

cu

Visos per a plaques de guix laminat

B84H-33DR

m2

Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions
agrupades i vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964,
amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654

B83B-0XKR

m

B7J6-0GSL
B7J1-0SL0

Altres conceptes
46,87000

€
€

€

0,28760
16,50820

€
€

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent

45,97

€

Bonera de paret de goma termoplàstica de 100x100 mm de costat, amb tapa antigrava
metàl·lica
Altres conceptes

21,81000

P-64

P885-60A8

m2

B883-1NFA

P-65

P8K5-608P

kg

m

B0AO-07II

u

24,16000

€

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 600 mm de
100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm de gruix
en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

57,23

€

29,78760

€

P-66

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

B7J1-0SL0

m

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

0,16000

€

B7J6-0GSL

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,00800

€

B6B0-1BTM

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,53580

€

B6B1-0KKE

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària

3,44957

€

B0AO-07II

u

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

1,02000

€

B0AQ-07EX

cu

Visos galvanitzats

0,31560

€

P-67

€

21,00000

€

1,17600

€

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 15 μm d'1,5 mm de gruix, de 52 cm de
desenvolupament màxim, amb 3 plecs longitudinals

B8ZG-17X9

m

Perfil U d'alumini anoditzat de color, de 15x15 mm, 1,5 mm de gruix

B7JE-0GTI

dm3

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

2,10974
12,97426

€
€

Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a conductes quadrats de 160x160 mm a 240x240
mm, regulable, amb una capacitat d'aspiració aproximada de 400 m3/h amb una velocitat del
vent de 5 m/s, inclosos els elements de fixació i adaptació al conducte, col·locat

103,22

€

Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a conductes quadrats de 160x160 mm a 240x240
mm, regulable, amb una capacitat d'aspiració aproximada de 400 m3/h amb una velocitat del
vent de 5 m/s, inclosos els elements de fixació i adaptació al conducte
Altres conceptes

89,77000

PDN0-H9SX u

PJ217-3SB

BJ217-0RBI

P-68

0,17000

m

BDN0-H5NX

m2

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

B8K4-16I1

€

B0CC0-21P5

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

€

38,99

7,00740

m2

2,79000

€

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 15 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 4 plecs

P653-8QR0

Visos per a plaques de guix laminat

5,56200

B5ZD0-0KWD m

u

cu

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

€

BD55-0N3Y

B0AQ-07GR

m2

10,54680

u

8

B7C93-0IWX

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 4 plecs

P5ZH0-52E

Pàg.:

€

B5ZD0-0KWC m

Emulsió bituminosa, tipus ED

Data: 03/05/21

56,17000

34,35

kg

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix,
preformada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter
de ciment 1:4

Altres conceptes

P-62

4,48000

7

P5ZD1-527K m

B7Z0-13F3

P-61

Pàg.:

PREPP

u

u

u

m2

€

13,45000

€

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues
entrades de maniguets

185,94

€

Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat d'1''1/4, amb dues entrades de
maniguets
Altres conceptes

154,28000
31,66000

€

Subministre i col·locació d'enrajolat amb rajola de valencia de color blanc de mides 20x20,
col·locades amb morter mix, amb junta de vorada de col·lor blanc. Amb tot els elements
necessaris per la seva correcta col·locació

25,00

€

€

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol
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P-69

P-70

P-71

P-72

PY02-6153

PY04-5T83

YTONG001

YTONG002

u

u

m2

kg

Data: 03/05/21

Pàg.:

9

Sense descomposició

25,00000

€

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150
mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària
Altres conceptes

27,27

€

27,27000

€

6,98

€

6,98000

€

Sense descomposició

8,20
8,20000

€
€

Sense descomposició

0,55
0,55000

€
€

69,75
69,75000

€
€

Sense descomposició

300,00
300,00000

€
€

Sense descomposició

1.400,00
1.400,00000

€
€

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat
amb morter de ciment 1:4
Altres conceptes
plaqueta de folrat cantell forjat

ciment cola mur de bloc de formigó cel·lular específic de l'industrial

P-73

YTONG003

m2

Plaques armades prefabricades de formigó cel·lular per a sostre de 25cm de gruix
Sense descomposició

P-74

YTONG004

UD

Transport suplementari blocs i tabics

P-75

YTONG005

UD

Transport suplementari plaques armades

Justificació d'elements

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A01-FEOZ

h

Ajudant encofrador

22,51000

€

A01-FEP0

h

Ajudant ferrallista

22,51000

€

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

22,51000

€

A01-FEP7

h

Ajudant estucador

24,48000

€

A01-FEPE

h

Ajudant lampista

24,45000

€

A01-FEPH

h

Ajudant muntador

24,48000

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

25,36000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

25,36000

€

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

25,36000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

25,36000

€

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

24,64000

€

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

26,21000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

26,21000

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

26,21000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

26,21000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

22,51000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

22,51000

€

A013G000

h

Ajudant calefactor

22,48000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

22,48000

€

A013J000

h

Ajudant lampista

22,48000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

22,51000

€

A0140000

h

Manobre

21,17000

€

A0149000

h

Manobre guixaire

21,17000

€

A0D-0007

h

Peón

17,24000

€

A0E-000A

h

Peón especialista

17,76000

€

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

25,36000

€

A0F-000F

h

Oficial 1a encofrador

25,36000

€

A0F-000H

h

Oficial 1a estucador

27,61000

€

A0F-000I

h

Oficial 1a ferrallista

25,36000

€

A0F-000N

h

Oficial 1a lampista

28,54000

€

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

28,54000

€

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

25,36000

€

A0F-000Y

h

Oficial 1a soldador

19,84000

€

O01OA030

h

Oficial primera

20,00000

€

O01OA050

h

Ayudante

17,80000

€

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

C111-0056

h

Compresor con dos martillos neumáticos

15,71000

€

C138-00KQ

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

91,44000

€

C138-00KR

h

Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t

75,38000

€

C139-00LK

h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t

86,46000

€

C13C-00LO

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a seguretat i salut

57,49000

€

C13C-00LP

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

57,49000

€

C154-003M

h

Camió per a transport de 12 t

39,37000

€

C154-003N

h

Camió per a transport de 7 t

37,13000

€

C15G-00DB

h

Grúa autopropulsada de 60 t

112,42000

€

C172-003J

h

Camió amb bomba de formigonar

155,48000

€

C176-00FX

h

Formigonera de 165 l

1,78000

€

C178-00GF

h

Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

8,46000

€

C207-00E1

h

Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico

6,68000

€

C20B-00HC

h

Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

9,24000

€
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MATERIALS

B011-05ME

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

4

MATERIALS

m3

Aigua

1,60000

€

B6B0-1BTM

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,57000

€

B6B1-0KKE

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària

1,41000

€

B038-05NU

t

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm

21,23000

€

B03J-0K7V

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

15,72000

€

B6B1-0KKF

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

1,34000

€

B03L-05MQ

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

15,87000

€

B7611A00

m2

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2

7,89000

€

17,03000

€

B7711K00

m2

Vel de polietilè de gruix 200 μm i de pes 192 g/m2

0,68000

€

B03L-05N7

t

Sorra de pedrera per a morters

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,10000

€

B7B111D0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,08000

€

B054-06DH

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,22000

€

B7C12-0KMW

kg

Escumant per a formigó cel·lular

1,55000

€

B055-067M

t

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

103,55000

€

B7C28630

m2

€

m3

Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

80,36000

€

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa,
resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

6,26000

B06E-10ON

B7C24-0KLD

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix

1,01000

€

B06E-10PV

m3

Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

80,36000

€

B7C4H300

m2

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix
30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 0,85714 m2.K/W

1,87000

€

B06E-12C5

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,20000

€

B7C9H510

m2

2,93000

€

B07L-1PYD

t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segons norma
UNE-EN 998-2, amb additiu retenidor d'aigua

40,67000

€

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft

B7C93-0IWM

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,63000

€

B7C93-0IWX

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,70000

€

B7J1-0SL0

m

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

0,04000

€

B7J50010

dm3

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

14,65000

€

B7J6-0GSL

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,26000

€

B7JE-0GTI

dm3

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

11,96000

€

B7Z0-13F3

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,83000

€

B83B-0XKR

m

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària

1,06000

€

B84H-33DR

m2

Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de gruix, acabat amb perforacions agrupades i
vel, de 2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la norma UNE-EN 13964, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654

25,01000

€

B883-1NFA

kg

Morter de calç monocapa (OC), de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1

0,26000

€

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

3,44000

€

B0AK-07AS

kg

Clau acer

1,36000

€

B0AM-078F

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,22000

€

B0AM-078G

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,11000

€

B0AO-07II

u

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

0,17000

€

B0AQ-07EX

cu

Visos galvanitzats

2,63000

€

B0AQ-07GR

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,30000

€

B0B7-106P

kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,61000

€

B0B7-106Q

kg

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

0,63000

€

B0CC0-21OW

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,82000

€

B0CC0-21P5

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

14,46000

€

B0D21-07OY

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,34000

€

B0D31-07P4

m3

Llata de fusta de pi

252,49000

€

B0D70-0CEP

m2

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

1,36000

€

B0DZ1-0ZLZ

l

Desencofrant

2,57000

€

B0E1-0E74

u

Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x250 mm i densitat 350 kg/m3, per a revestir

5,10000

€

B0E1-0E78

u

Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x365 mm i densitat 350 kg/m3, per a revestir

6,79000

€

B0E2-0EIO

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de cara
vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,38000

€

B0EB-089F

u

Peça U de morter de ciment, de 200x200x300 mm, de cara vista, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3 color gris

1,12000

€

B553-09CJ

u

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de
100x50 cm amb sòcol prefabricat

110,24000

€

B5ZD0-0KWC

m

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs

10,34000

€

B5ZD0-0KWD

m

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 15 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs

6,87000

€

B5ZZB-131G

u

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

0,21000

€

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

B89Z1000

kg

Pintura a la cola

0,13000

€

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

6,40000

€

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica, per a interiors

2,42000

€

B8K4-16I1

m

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 15 μm d'1,5 mm de gruix, de 52 cm de
desenvolupament màxim, amb 3 plecs longitudinals

20,00000

€

B8ZG-17X9

m

Perfil U d'alumini anoditzat de color, de 15x15 mm, 1,5 mm de gruix

1,96000

€

BC174B30

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600

58,90000

€

BD13179B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,43000

€

BD55-0N3Y

u

Bonera de paret de goma termoplàstica de 100x100 mm de costat, amb tapa antigrava metàl·lica

21,81000

€

BDN0-H5NX

u

Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a conductes quadrats de 160x160 mm a 240x240 mm,
regulable, amb una capacitat d'aspiració aproximada de 400 m3/h amb una velocitat del vent de 5
m/s, inclosos els elements de fixació i adaptació al conducte

89,77000

€

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

5,00000

€

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

0,08000

€

BEM32311

u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

53,39000

€

BEMH2M20

u

Unitat de ventilació amb recuperador estàtic amb freecooling, cabal nominal de 2000 m3/h,
estructura de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx de 25 mm de gruix d'acer
galvanitzat amb aïllament, configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada per 1 ventilador

1.895,00000

€
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centrífug amb transmisió i filtres plans d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1 ventilador
centrífug amb transmisió i filtre pla d'eficàcia F6

B06D-0L9K

BG3R2420

u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens,
autoextingible i no propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament normal i
d'emergència, 1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 4 connectors de sortida monofàsics (3
pols) per circuit

44,98000

€

BG3R8350

u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens,
autoextingible i no propagador de la flama, de secció 3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a
cada extrem, un tipus femella de connexió ràpida i l'altre tipus schuko, de 5 m de llargària

26,08000

€

m3

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000

79,07000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

BG3RE3F0

u

Connector d'encastar per a sistema de connexió ràpida, tipus femella, de 3 pols

1,40000

€

BG3RN230

u

Suport per a 2 connectors d'encastar amb sistema de connexió ràpida, de 3 pols, per a l'adaptació
sobre mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets

1,17000

€

BH413110

m

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A
d'intensitat nominal per circuit, per a muntar superficialment

16,92000

€

BH4L76JF

u

Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de potència de la
llumenera, amb font d'alimentació, per a muntar a carril

247,44000

€

A0E-000A

h

Peón especialista

1,100 /R x

17,76000 =

Subtotal:

19,53600
19,53600

19,53600

Maquinària
C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,600 /R x

1,78000 =

Subtotal:

1,06800
1,06800

1,06800

Materials

BH4W1000

u

Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar superficialment

13,40000

€

BH4Y1000

u

Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
superficialment

1,28000

€

BJ13B71B

u

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i
preu alt

91,79000

€

BJ14BB13

u

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

199,36000

€

BJ1ZS000

kg

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

4,94000

€

BJ217-0RBI

u

Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat d'1''1/4, amb dues entrades de
maniguets

154,28000

€

BJ3317N7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

4,32000

€

BPD11140

u

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament
interior i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, per a muntar superficialment o per
a encastar

77,08000

€

B03J-0K7V t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x

B011-05ME m3

Aigua

0,180

x

1,60000 =

0,28800

B055-067M t

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

0,225

x

103,55000 =

23,29875

B03L-05MQ t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

15,87000 =

10,31550

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

B07F-0LSZ

P06BI011

kg

Imprimación bituminosa CURIDAN®

2,69000

€

P06BSN011

m2

Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST

3,05000

€

P06BSN041

m2

Lámina bituminosa ESTERDAN® 40 P ELAST

4,58000

€

P06GL031

m2

Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 200

0,66000

€

P07TX061

m2

Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 100

22,20000

€

15,72000 =

m3

24,36600

58,26825

58,26825

1,00 %

0,19536

COST DIRECTE

79,06761

COST EXECUCIÓ MATERIAL

79,06761

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

Rend.: 1,000

125,10000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Peón especialista

1,050 /R x

17,76000 =

Subtotal:

18,64800
18,64800

18,64800

Maquinària
C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,725 /R x

1,78000 =

Subtotal:

1,29050
1,29050

1,29050

Materials
B055-067M t

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

0,380

x

103,55000 =

39,34900

B03L-05N7 t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x

17,03000 =

23,50140

0,200

x

1,60000 =

B011-05ME m3

Aigua

B054-06DH kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,32000

190,000

x

0,22000 =

41,80000

Subtotal:

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

104,97040

104,97040
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m3

Data: 03/05/21

1,00 %

0,18648

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,08620

125,09538

COST DIRECTE

51,15570

COST EXECUCIÓ MATERIAL

125,09538

COST EXECUCIÓ MATERIAL

51,15570

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

Rend.: 1,000

84,74000

€

B0B6-107D

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats
Preu

Parcial

Import

Peón especialista

1,000 /R x

17,76000 =

Subtotal:

17,76000
17,76000

Preu

Parcial

A01-FEP0

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

22,51000 =

0,11255

A0F-000I

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

25,36000 =

0,12680

17,76000

Maquinària

0,89000

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
h

8

COST DIRECTE

Unitats
A0E-000A

Pàg.:

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS

B07F-0LT5

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

0,23935

0,23935

Materials
C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,78000 =

Subtotal:

1,24600
1,24600

1,24600

Materials
B03L-05N7 t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

17,03000 =

25,88560

B011-05ME m3

Aigua

0,200

x

1,60000 =

0,32000

B055-067M t

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

0,380

x

103,55000 =

39,34900

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

B0B7-106P kg

Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

B0AM-078F kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,050

x

0,61000 =

0,64050

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

65,55460

65,55460

1,00 %

m3

84,73820

COST EXECUCIÓ MATERIAL

84,73820

Rend.: 1,000

51,16000

Unitats

COST DIRECTE

0,89468

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,89468

B0B6-107E

kg

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

Rend.: 1,000

Preu

Parcial

17,24000 =

8,62000

€

0,92000

Preu

Import

A0F-000I

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

25,36000 =

0,12680

A01-FEP0

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

22,51000 =

0,11255

Subtotal:
h

Peón

0,500 /R x
Subtotal:

8,62000

Aigua

0,330

x

1,60000 =

0,52800

B055-067M t

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

0,330

x

103,55000 =

34,17150

B7C12-0KM kg

Escumant per a formigó cel·lular

5,000

x

1,55000 =

7,75000

Subtotal:

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

42,44950

Import

0,23935

0,23935

Materials
8,62000

Materials
B011-05ME m3

Parcial

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A0D-0007

0,00239

0,17760

COST DIRECTE

Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,65294

1,00 %

Unitats
B07J-CVY8

0,65294

B0B7-106Q kg

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

B0AM-078F kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,050

x

0,63000 =

0,66150

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,67394
1,00 %

0,67394
0,00239

COST DIRECTE

0,91568

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,91568

42,44950
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D0701641

m3

m3

Data: 03/05/21

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

68,86000

COST DIRECTE

68,86000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

68,8600

Pasta de guix B1

Rend.: 1,000
COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

101,96000

00001

€

_______________________________________________________________________________________________________________
D07J1100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ut

perforació plaques de formigó cel·lular per a pas de
conductes

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

20,00

€
20,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
00002

€

ml

101,96000
101,9600

_______________________________________________________________________________________________________________

Canal de plàstic o composites i reixeta superior
metàl·lica de drenatge per a exterior prefabricada,
resistent al transit de vianants, amb la prescripcio de
canal A15 de Acodrain, model Mufle 4all o similar.
Subministre i col·locació, amb unió de peces,
segellat, fixat al paviment, connectat a xarxa de
senejament, amb proves d'estanqueitat, solapaments,
peces especials i tot el necessari

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

28,00

€

28,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-1

00003

u

Condemna, premarc i ferratges per recol·locació de
porta exterior a nova situació en muret de separació
de l'escola bressol amb el centre de día. Inclou
material i mà d'obra necessària per a la fixació
d'aquest element en la nova situació per tal de
permetre el seu correcte funcionament d'obertura i
tancament amb clau.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

170,00

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

170,00000
0,00000
170,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-2

0001

pa

Subministre i col·locació de conductes per la
ventilació del bany. Inclou peces auxiliar, reixetes,
fixacions, conducte flexible d'alumini de 160mm de
diàm, derivació a l'exterior, incorporació a fusteria
amb reixeta per la part superior. La reixa és contínua
de l'amplada de la fusteria, incorporada en ella. Amb
tots els elements necessaris per la seva correcta
col·locació i funcionament

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

145,00

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

145,00000
0,00000
145,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-3

000CQ

PA

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els
assaigs de materials i control d'execució marcats en
la normativa vigent

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

300,00

0,00 %

€

300,00000
0,00000
300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

P-4

000GR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PA

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció,
separació i tractament de runes amb l'aplicació de les
mesures correctores medioambientals

Rend.: 1,000

300,00

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

P-9

0205

m3

300,00000
0,00000
300,0000

PA

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris
per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per
Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla
de Seguretat i Salut redactat pel contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en
principi: senyalitzacions, proteccions personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la
reglamentació vigent. Els treballadors faran servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com
instal·lacions de benestar en obra.

Rend.: 1,000

300,00

€

0,00 %

Capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó
HL-150 / B / 20, fabricat en central i abocada des de
camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

300,0000

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0206

m2

72,00

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0203

m2

ENCOFRAT LATERAL SABATES

P-11

0207

ut

€

72,0000

Rend.: 1,000
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

21,00
0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0204

m2

Mur de 30 cm de gruix de fàbrica armada de bloc de
formigó tipus ´´H´´ com encofrat perdut, llis color gris,
50x30x20 cm, resistència normalitzada R10 (10
N/mm²), subministrat a granel, amb peces especials,
omplert amb formigó de farciment, HA-25/B/12/IIa,
preparat en obra, abocat amb mitjans manuals, i
armat amb acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 45 kg / m³. El preu inclou
l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc
definitiu de la seva col·locació en obra. Armat vertical
cada 25cm, diam. 8 int i 10 ext., amb pota superior de
15cm. Armat horitzontal diam. 2x diam. 10 cada
20cm, coronació 2x12 correguts.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,00

Rend.: 1,000

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó
de resistència característica mínima 20 N/mm²,
mitjançant forat de 10 mm de diàmetre i 125 mm de
profunditat en l'interior del qual s'allotjarà una butllofa
de resina resina de vinilèster sense estirè, amb sorra
de quars o corindó i posterior inserció de vareta
roscada amb femella i volandera de d'acer inoxidable
A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1, de 8 mm de
diàmetre i 150 mm de longitud. Col.locació de 2
unitats per m (cada 50cm). CONEXIÓ DE SOLERA A
MUR EXISTENT.

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

21,0000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

31,00000
0,00000

0,00 %

31,0000
6,25

€

€

0208

m2

Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte
amb el terreny format per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat
sobre solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2
mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de
morter o formigó per damunt (no inclosa en aquest
preu).

40,0000

6,2500

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
40,00000
0,00000

6,25000
0,00000

0,00 %

_______________________________________________________________________________________________________________

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

31,00

Rend.: 1,000

21,00000
0,00000

_______________________________________________________________________________________________________________

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

10,0000

€

_______________________________________________________________________________________________________________
P-8

€

10,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

_______________________________________________________________________________________________________________
P-7

10,00

_______________________________________________________________________________________________________________

72,00000
0,00000

0,00 %

Solera de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzada
amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, i
abocada amb cubilot, i malla electrosoldada ME
20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com
armadura de repartiment, col·locada sobre
separadors homologats, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície.

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

300,00000
0,00000

_______________________________________________________________________________________________________________
m3

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0201

12

_______________________________________________________________________________________________________________

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-6

Encatxat per base de solera de 25 cm de gruix,
mitjançant reblert i estesa en tongades de gruix no
superior a 20 cm de graves procedents de pedrera
calcària de 40/80 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada.

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

_______________________________________________________________________________________________________________
000SS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-5

Data: 03/05/21

0,00

0,00 %

€

0,00000
0,00000
0,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

P-12

0209

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Solera de formigó armat de 8 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en
central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 com a armadura de repartiment,
col·locada sobre separadors homologats, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense
tractament de la seva superfície i posterior aplicació
de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb
disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.

Rend.: 1,000

17,00

€

Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple
de perfils laminats en calent de les sèries IPN, HEB,
L, acabat amb emprimació antioxidant, conformant
elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat
mitjançant soldadura, per a reforç estructural col·locat
a una altura de fins a 3 m. El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les peces
especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

0,250

x

79,64346 =

19,91087

E4BC3000

kg

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

20,000

x

1,35886 =

27,17720

E4DC2D02 m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

1,100

x

53,17109 =

58,48820

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

17,00000
0,00000

0,00 %

Rend.: 1,000

1,50

14LDN68H

€

m2

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó
de resistència característica mínima 20 N/mm²,
mitjançant forat de 14 mm de diàmetre i 195 mm de
profunditat en l'interior del qual s'allotjarà una butllofa
de resina resina de vinilèster sense estirè, amb sorra
de quars o corindó i posterior inserció de vareta
roscada amb femella i volandera de d'acer inoxidable
A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1, de 12 mm de
diàmetre i 200 mm de longitud. Col.locació de 2
unitats per m (cada 50cm). CONEXIÓ DE PERFIL EN
´´L´´ A MUR EXISTENT.

1,50000
0,00000

0,00 %

8,50

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Preu

Parcial

1,000

x

30,92187 =

30,92187

€

E45917G3

m3

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

0,330

x

93,17826 =

30,74883

E4B9DC88

m2

Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000

x

2,37986 =

2,37986

E4B93000

kg

Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

5,000

x

1,30606 =

6,53030

Subtotal:

8,5000

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

105,58

€

€

Import

Preu

Parcial

Import

70,58086

70,58086
70,58086
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

Unitats
Partides d'obra

70,58

Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de ceràmica
i semibiguetes de formigó armat de 23 a 24 cm
d'alçària, intereixos 0,7 m, llum >5 m, de moment
flector últim 47,1 a 68,4 kNm per m d'amplària de
sostre

_______________________________________________________________________________________________________________
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1,1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2

Rend.: 1,000

8,50000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

105,57627

E4LDY7Q8 m2

1,5000

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

145C227B

Sostre de 25 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb peces
prefabricades de formigó cel·lular per a coberta de
mides 65 cm d'ample, amb tots els elements
necessaris per la seva posada en obra, inclou mitjans
auxiliars, peces especials

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ut

105,57627
105,57627
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

_______________________________________________________________________________________________________________
0211

105,57627

Partides d'obra

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-14

14

17,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
kg

E45C18C4

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0210

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-13

Data: 03/05/21

15123NCH

m2

Coberta invertida no transitable amb pendents de
formigó
cel·lular,
capa
separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina
de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2,
aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de
40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de
terrat amb capa de protecció de palet de riera

Rend.: 1,000

70,58086
40,66

€
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Unitats

E5Z15N40

E71387LK

Preu

Parcial

m2

m2

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

1,000

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

1,000

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre capa
separadora amb geotèxtil

1,000

x

4,50410 =

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

x

13,58928 =

19B3137K
x

13,45000 =

m2

13,45000

2,31160 =

2,31160

E7C29471

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

1,000

x

6,80820 =

6,80820

86,37

Preu

Parcial

E9B3937K

m2

Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitjà, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

1,000

x

76,60230 =

76,60230

E9Z2A100

m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

1,000

x

9,77090 =

9,77090

Subtotal:
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

40,66318

40,66318

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

40,66318
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

86,37320

86,37320
86,37320
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

86,37320

40,66318
P-16

Rend.: 1,000

19,88

19C14432

m2

€

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40
cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix,
per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i
abrillantat

Rend.: 1,000

Unitats

34,40

Preu

Parcial

€

Import

Partides d'obra

Unitats

Preu

Parcial
7,23452

E9C14432

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40
cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix,
per a ús interior intens

1,000

x

24,62538 =

24,62538

E9Z2A100

m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

1,000

x

9,77090 =

9,77090

Import

Partides d'obra
E45918H4

m3

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

0,085

x

85,11198 =

E4B9DA66

m2

Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,000

x

2,51814 =

Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 20 cm d'alçària, incloses les peces
especials

1,000

Subtotal:

x

10,12357 =

2,51814

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

19,87623

34,39628

34,39628
34,39628
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,12357
P-17

Subtotal:

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Rend.: 1,000

Unitats
x

m2

Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitjà, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
amb rebaixat, polit i abrillantat

Partides d'obra
1,000

Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de
polipropilè reciclat, de 20+ 5 cm, per a una
sobrecàrrega (ús+permanents) de 11 kN/m2, amb
formigó HA-25/B/20/IIa, armat amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T
15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 20 cm
d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons
CTE/DB-HS 2006

19,87623

13,58928

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

m2

19,87623
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

E938P020

16

Import

4,50410

E7B111A0

1938P520

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
E5113351

Data: 03/05/21

19,87623

1A1EF2A0

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 470x270 cm, amb balconera d'alumini
lacat amb una part envidriada fixa i una altra mòbil
opaca amb acabat d'alumini amb perfils de preu alt i
classificació mínima 3 7A C3 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5. Inclou
premarcs d'acer galvanitzat i tots els element
necessaris per la seva col·locació. Detall segons

Rend.: 1,000

34,39628

142,98

€

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol
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Data: 03/05/21

Pàg.:

17

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

aproximat de 180x220 cm
Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

141,10435

Preu

Parcial

u

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

0,303

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 150x220 cm

0,303

x

443,30920 =

28,56400 =

x

8,65489

142,97758

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 140x270 cm, amb balconera d'alumini
lacat amb tres particions, dues fixes i una abatible
amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
4+4/8/5, incloent premarcs d'acer galvanitzat i tot els
elements necessaris per a la seva correcta
col·locació. El panell superior és abatible amb vidre
transparent, l'intermedi és amb butiral exterior i mirall
per l'interior, i el panell inferior és sandwitch amb
alumini anoditzat a l'exterior i perparat per alicatar a
l'interior. La part superior de la fusteria incorpora una
reixeta longitudinal contínua de 20cm d'alçada del
mateix acabat de la fusteria (reixeta integrada) per a
permetre la ventilació a través d'extractor interior.
Amb regulador de cabdal per l'interior

m2

142,97758

142,97758

Rend.: 1,000

EAN52663

u

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

165,74

Preu

Parcial

Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

0,408

x

44,09000 =

17,98872

EAQVC15E u

Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

0,408

x

249,12380 =

101,64251

EAZ13196

m

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

2,810

x

2,63902 =

7,41565

E89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

2,000

x

19,34735 =

141,10

38,69470

€

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

165,74158

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-20

Preu

Parcial

1A23INC3

m2

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

0,253

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra

0,253

x

526,84470 =

Porta interior de fusta, pintada, amb porta corredissa
de fusta per a un buit d'obra de 80x220 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta.
m2 de buit d'obra. Amb premarc de fusta de pi,
manetes i mecanismes, i tot el necessari per al seu
correcte funcionament.

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

133,29171

165,74158
165,74158
0,00000
165,74158

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

Partides d'obra
u

Rend.: 1,000

Subtotal:

Unitats
EAF5J97C

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles
batents de fusta per a un buit d'obra de 90x220 cm,
amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de
fusta. m2 de buit d'obra. Amb premarc de fusta de pi,
manetes i mecanismes, i tot el necessari per al seu
correcte funcionament.

EAPLAABD u

142,97758
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

1A231NC2

Unitats

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1A1EF3A0

P-19

134,32269

Partides d'obra

Subtotal:

P-18

141,10435

Import

Partides d'obra
u

141,10435
141,10435
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

EAN52563

18

PARTIDES D'OBRA

plànols

EAF5J77C

Pàg.:

150,00

0,00 %

€

150,00000
0,00000
150,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-21

x

30,88000 =

7,81264

DFRERE

m2

taulell per a bany de DM de e=3cm revestit amb
acbat blanc hidròfug per a sobre de lavabo suportat
amb dues esquadres metàl·liques de 40x40x5cm
encastades a parament horitzontal fixe, amb tots els
elements per la seva col·locació i fixació, així com
tots els segellats amb silicona transparent per garantir
la seva estanqueïtat i correcte col·locació. Inclou
sócol d'espessor 1.5cm,
del mateix material
perimetralment en les trobades a paret i frontal de

Rend.: 1,000

200,00

€

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

19

PARTIDES D'OBRA

Data: 03/05/21

Pàg.:

20

PARTIDES D'OBRA

Unitats

fusteria, de 7cm d'alçada.

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %

200,00000
0,00000

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Parcial

Cubierta plana invertida no transitable constituida por:
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado
con elastómeros SBS, con terminación en film
plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de
3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al
soporte con soplete y lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de
4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la
anterior con soplete; capa separación formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200;
aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno
extruido DANOPREN® TR, de 100 mm de espesor
total, con juntas perimetrales a media madera; capa
filtrante formada por geotextil de poliéster
DANOFELT® PY 200; listo para verter la capa de
grava. Incluye parte proporcional de: encuentros con
paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en
la vertical sobre acabado de cubierta, formada por:
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA
DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de
terminación con lámina bituminosa, autoprotegida por
gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS
40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí
con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado
mecánicamente al paramento y cordón de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el
perfil metálico. Encuentros con sumideros formado
por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3
kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de
adherencia, con terminación en film plástico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte;
CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del
diámetro necesario soldada a la banda de adherencia
y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación
consistente en: imprimación bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior
mediante lámina bituminosa de betún modificado con
elastómeros SBS, con terminación en film plástico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte;
relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle
superior mediante lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS, de superficie no
protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos
provistos de marcado CE europeo y sistema de
impermeabilización certificado mediante Documento
de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®
PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra
conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401.
Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado
no incluido.

Rend.: 1,000

O01OA030

h

Oficial primera

0,310 /R x

20,00000 =

6,20000

O01OA050

h

Ayudante

0,310 /R x

17,80000 =

5,51800

200,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
m2

Preu

Import

Ma d'obra
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E09CGB121

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

46,97

Subtotal:

11,71800

11,71800

Materials

€

P07TX061

m2

Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 100

1,020

x

22,20000 =

22,64400

P06BI011

kg

Imprimación bituminosa CURIDAN®

0,300

x

2,69000 =

0,80700

P06BSN041 m2

Lámina bituminosa ESTERDAN® 40 P ELAST

1,100

x

4,58000 =

5,03800

P06GL031

Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 200

1,100

x

0,66000 =

0,72600

Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST

1,100

x

3,05000 =

3,35500

m2

P06BSN011 m2

Subtotal:

32,57000

32,57000

Altres
O01OA030

u

Puntos singulares

5,000 % s

6,20000 =

0,31000

O01OA050

u

Puntos singulares

5,000 % s

5,51800 =

0,27590

P06BI011% u

Puntos singulares

5,000 % s

0,80700 =

0,04035

P06BSN011 u

Puntos singulares

5,000 % s

3,35500 =

0,16775

P06BSN041 u

Puntos singulares

5,000 % s

5,03800 =

0,25190

P07TX061% u

Puntos singulares

5,000 % s

22,64400 =

1,13220

P06GL031% u

Puntos singulares

5,000 % s

0,72600 =

0,03630

%MA

Medios auxiliares

1,000 % s

46,50200 =

0,46502

u

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,67942

2,67942
46,96742
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E45917G3

m3

Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

46,96742

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

93,18

€

93,18000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

93,1800

_______________________________________________________________________________________________________________
E45918H4

m3

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

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

85,11

0,00 %

€

85,11000
0,00000
85,1100

_______________________________________________________________________________________________________________

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

21

PARTIDES D'OBRA

E45C18C4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m3

Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000

79,64

E4LDY7Q8

€

m2

79,64000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de ceràmica
i semibiguetes de formigó armat de 23 a 24 cm
d'alçària, intereixos 0,7 m, llum >5 m, de moment
flector últim 47,1 a 68,4 kNm per m d'amplària de
sostre

79,6400

kg

Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000

1,31

€
E5113351

1,31000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

1,3100

Rend.: 1,000

2,52

€
m2

2,52000
0,00000

0,00 %

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

2,38

€

m2

2,38000
0,00000

0,00 %

2,3800

Rend.: 1,000

1,36

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre capa
separadora amb geotèxtil

Rend.: 1,000

1,36000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

53,17

0,00 %

€

53,17000
0,00000
53,1700

_______________________________________________________________________________________________________________

€

13,59000
0,00000
13,5900

Rend.: 1,000

13,45

€

13,45000
0,00000

0,00 %

13,4500

_______________________________________________________________________________________________________________
P-22

E7A24K0L

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
200 μm i 192 g/m2, col·locada no adherida

1,3600

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Rend.: 1,000

Unitats

1,85

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,015 /R x

22,51000 =

0,33765

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,030 /R x

25,36000 =

0,76080

Subtotal:

1,09845

1,09845

Materials
B7711K00

m2

Vel de polietilè de gruix 200 μm i de pes 192 g/m2

1,100

x
Subtotal:

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

13,59

0,00 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

€

_______________________________________________________________________________________________________________
Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

4,5000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

€

4,50000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E71387LK

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E4DC2D02

4,50

_______________________________________________________________________________________________________________

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

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,5200

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

kg

30,9200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

_______________________________________________________________________________________________________________

E4BC3000

30,92000
0,00000

0,00 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E5Z15N40

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

€

_______________________________________________________________________________________________________________

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

30,92

COST EXECUCIÓ MATERIAL

_______________________________________________________________________________________________________________

E4B9DC88

22

_______________________________________________________________________________________________________________

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

_______________________________________________________________________________________________________________

E4B9DA66

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E4B93000

Data: 03/05/21

0,68000 =

0,74800
0,74800

0,74800
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Subtotal:

1,84645
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,84645

6,57300

6,57300
8,72970
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E7B111A0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000

2,31

m2

2,31000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,3100

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000

2,65

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

_______________________________________________________________________________________________________________
E7B111D0

8,72970

€
E7C29471

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-23

24

€

6,81

€

6,81000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,8100

_______________________________________________________________________________________________________________
Unitats

Preu

Parcial

E7C4H301

Import

m2

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020 /R x

22,51000 =

0,45020

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040 /R x

25,36000 =

1,01440

Subtotal:

1,46460

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162,
de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=
0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 0,85714 m2.K/W,
col·locat sense adherir

Rend.: 1,000

Unitats

1,46460

4,12

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Materials
B7B111D0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 140 a 190 g/m2

1,100

x

1,08000 =

Subtotal:

1,18800
1,18800

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

25,36000 =

1,52160

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

21,17000 =

0,63510

1,18800

Subtotal:

2,15670

2,15670

Materials
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

2,65260
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-24

E7C28631

m2

Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte
amb el terreny format per panell rígid de poliestirè
extrudit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja
mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat
sobre solera, cobert amb un film de polietilè de 0,2
mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de
morter o formigó per damunt (no inclosa en aquest
preu).

B7C4H300

m2

2,65260

Rend.: 1,000

8,73

A0140000

h

Subtotal:

P-25

Preu

Parcial

E7C9H511

m2

Import

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

25,36000 =

1,52160

Manobre

0,030 /R x

21,17000 =

0,63510

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

1,96350

1,96350

1,96350
4,12020
0,00000

0,00 %

2,15670

1,050

x

6,26000 =

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de
roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, amb
revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir

4,12020

Rend.: 1,000

Unitats

5,23

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
2,15670

Materials
m2

1,87000 =

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:
B7C28630

x

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats
h

1,050

€

Ma d'obra
A0122000

Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK,
resistència tèrmica >= 0,85714 m2.K/W

6,57300

A0140000

h

Manobre

0,030 /R x

21,17000 =

0,63510

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060 /R x

25,36000 =

1,52160

Subtotal:
Materials

2,15670

2,15670
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Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

B7C9H510

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

26

PARTIDES D'OBRA

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W, amb revestiment de paper
kraft

1,050

2,93000 =

x

3,07650
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

14,16360
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

3,07650

3,07650
P-27

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

14,16360

E8989240

m2

5,23320
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

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

5,23320

Rend.: 1,000

Unitats

4,25

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
E7Z52A06

m2

Reforç lineal de membrana amb una làmina de
cautxú sintètic no regenerat (butil) fixada amb
adhesiu de cautxú sintètic

Rend.: 1,000

28,79

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,110 /R x

25,36000 =

2,78960

A013D000

h

Ajudant pintor

0,011 /R x

22,51000 =

0,24761

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

B89ZPD00
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500 /R x

25,36000 =

12,68000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,250 /R x

22,51000 =

5,62750

Subtotal:

kg

Pintura plàstica, per a interiors

18,30750

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,525

x

3,44000 =

1,80600

B7611A00

m2

Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix
1 mm i 1,2 kg/m2

1,100

x

7,89000 =

8,67900

18,30750

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E812U312

m2

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d´alçària, com a màxim, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6, inclosa la part
proporcional d'arestes i racons

10,48500

E8989C40

m2

10,48500
28,79250
0,00000

0,00 %

28,79250

Rend.: 1,000

3,03721

2,42000 =

1,20952
1,20952

1,20952
4,24673
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-26

x

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-28
Subtotal:

0,4998

Subtotal:

Materials
B0911000

3,03721

Materials

14,16

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
esmalt de poliuretà amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat

4,24673

Rend.: 1,000

Unitats

8,72

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,200 /R x

25,36000 =

5,07200

A013D000

h

Ajudant pintor

0,020 /R x

22,51000 =

0,45020

€

Subtotal:

5,52220

5,52220

Materials
B89ZC100
Unitats

Preu

Parcial

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

0,4998

Import

x

6,40000 =

Subtotal:

3,19872
3,19872

3,19872

Ma d'obra
A0149000

h

Manobre guixaire

0,272 /R x

21,17000 =

5,75824

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,272 /R x

25,36000 =

6,89792

Subtotal:

12,65616

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

8,72092
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,65616

8,72092

Materials
B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,800

x

0,10000 =

0,08000

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

0,014

x

101,96000 =

1,42744

Subtotal:

1,50744

P-29

E898K140

m2

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

Rend.: 1,000

Unitats

1,50744

3,59

Preu

Parcial

Ma d'obra

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015 /R x

22,51000 =

0,33765

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125 /R x

25,36000 =

3,17000

€

Import

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

3,50765

kg

Pintura a la cola

0,612

x

0,13000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,50765

EAF5J77C

u

0,07956
0,07956

0,07956
3,58721
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb
una
capa
de
protector
químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

19,35

€

u

19,3500

_______________________________________________________________________________________________________________
m2

Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 20 cm d'alçària, incloses les peces
especials

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,12

€

0,00 %

10,1200

_______________________________________________________________________________________________________________
m2

Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu
mitjà, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000

76,60

COST EXECUCIÓ MATERIAL

76,6000

m2

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40
cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter
de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix,
per a ús interior intens

Rend.: 1,000

24,63

0,00 %

24,6300

_______________________________________________________________________________________________________________
m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,77

0,00 %

€
9,77000
0,00000
9,7700

_______________________________________________________________________________________________________________

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

u

526,84

0,00 %

€

526,84000
0,00000
526,8400

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 150x220 cm

Rend.: 1,000

28,56

€

28,56000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

28,5600

_______________________________________________________________________________________________________________
EAN52663

u

€

24,63000
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9Z2A100

EAN52563

Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer
galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 180x220 cm

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

443,31000
0,00000
443,3100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

_______________________________________________________________________________________________________________

0,00 %

€

_______________________________________________________________________________________________________________

76,60000
0,00000

0,00 %

443,31

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E9C14432

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 180x220 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,12000
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9B3937K

28

_______________________________________________________________________________________________________________
EAF5J97C

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,35000
0,00000

0,00 %

Balconera d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 150x220 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

3,58721

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

E938P020

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Materials
B89Z1000

Data: 03/05/21

30,88

€

30,88000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,8800

_______________________________________________________________________________________________________________
EAPLAABD

u

Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior,
de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb
alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm
d'amplària i 245 cm d'alçària

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,09

0,00 %

€

44,09000
0,00000
44,0900

_______________________________________________________________________________________________________________

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

EAQVC15E

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari,
de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de cartró, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària

Rend.: 1,000

249,12

€

P-32

ED111B71

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

m

249,1200

Rend.: 1,000

2,64

Unitats

mirall bany

0,00 %

150,00

€

h

Oficial 1a lampista

0,360 /R x

26,21000 =

9,43560

h

Ajudant lampista

0,180 /R x

22,48000 =

4,04640

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Vidre aïllant de lluna incolora de 4 + 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4 mm de gruix
incolora trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x

0,08000 =

0,08000

BD13179B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250

x

2,43000 =

3,03750

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x

5,00000 =

5,00000

Subtotal:

150,0000

Rend.: 1,000

73,68

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

€

Preu

Parcial

u

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

Import

Ma d'obra
h

Oficial 1a vidrier

0,600 /R x

24,64000 =

Subtotal:

14,78400

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN
12600

1,000

x

14,78400
58,90000 =

14,78400

Rend.: 1,000

Preu

Parcial

h

Ajudant calefactor

0,600 /R x

22,48000 =

13,48800

h

Oficial 1a calefactor

0,600 /R x

26,21000 =

15,72600

Subtotal:

58,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

58,90000

€

Import

29,21400

1,000

51,64

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

29,21400

EEMH2M20

51,6400

_______________________________________________________________________________________________________________

53,39000 =

53,39000

53,39000

53,39000
82,60400
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

51,64000
0,00000

x

Subtotal:

73,68400

0,00 %

Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

73,68400
0,00000

0,00 %

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

82,60

A013G000

58,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

21,59950

A012G000

BEM32311

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

21,59950
0,00000

Materials

Subtotal:

EC1F1721

8,11750

Ma d'obra

Materials
BC174B30

8,11750

0,00 %

Unitats
A012E000

13,48200

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EEM32311

Unitats

Import

13,48200

BDY3B700

BDW3B700 u

150,00000
0,00000

0,00 %

Parcial

A012J000

_______________________________________________________________________________________________________________
m2

Preu

€

Materials

2,6400

Rend.: 1,000
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

EC174334

21,60

A013J000

_______________________________________________________________________________________________________________

P-31

30

Ma d'obra

€
2,64000
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Rend.: 1,000

Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

ECDWW

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

249,12000
0,00000

0,00 %

_______________________________________________________________________________________________________________

P-30

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

EAZ13196

Data: 03/05/21

u

Unitat de ventilació amb recuperador estàtic amb
freecooling, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura
de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx
de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament,
configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada
per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans
d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla
d'eficàcia F6, col.locada

Rend.: 1,000

82,60400
2.260,18

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Unitats

Preu

Parcial

A013G000

h

Ajudant calefactor

7,500 /R x

22,48000 =

168,60000

A012G000

h

Oficial 1a calefactor

7,500 /R x

26,21000 =

196,57500

Import

Subtotal:

365,17500

EG3R8251

u

Cable elèctric amb connectors als extrems, de
designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens,
autoextingible i no propagador de la flama, de secció
3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada
extrem, un tipus femella de connexió ràpida i l'altre
tipus schuko, de 5 m de llargària, col·locat

365,17500

Materials
BEMH2M20 u

Unitat de ventilació amb recuperador estàtic amb
freecooling, cabal nominal de 2000 m3/h, estructura
de tub d'acer galvanitzat i envoltant de panell sandvitx
de 25 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament,
configuració en 2 plantes, secció d'impulsió formada
per 1 ventilador centrífug amb transmisió i filtres plans
d'eficàcies F6 i F7, secció de retorn formada per 1
ventilador centrífug amb transmisió i filtre pla
d'eficàcia F6

1,000

x 1.895,00000 =

1.895,00000

A013H000

h

Ajudant electricista

0,030 /R x

22,48000 =

0,67440

h

Oficial 1a electricista

0,030 /R x

26,21000 =

0,78630

u

1.895,00000
2.260,17500
0,00000

0,00 %

Cable elèctric amb connectors als extrems, de
designació RZ1-K 0,6/1 kV, lliure d'halògens,
autoextingible i no propagador de la flama, de secció
3x2,5 mm2, amb 1 connector de 3 pols a cada
extrem, un tipus femella de connexió ràpida i l'altre
tipus schuko, de 5 m de llargària

55,09

1,46070

x

26,08000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

€

EG3RE3F3
Preu

Parcial

h

Ajudant electricista

0,100 /R x

22,48000 =

2,24800

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,300 /R x

26,21000 =

7,86300

Subtotal:

u

Connector doble d'encastar per a sistema de
connexió ràpida, tipus femella, de 3 pols, muntat
sobre suport de mòdul ample en caixa de mecanisme
modular

Import

1,46070

26,08000

26,08000

26,08000
27,54070
0,00000

0,00 %

10,11100

1,000

x

44,98000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %

Rend.: 1,000

Unitats
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,160 /R x

10,11100

8,16

Preu

Parcial

26,21000 =

4,19360

€

Import

Subtotal:

4,19360

4,19360

Materials

44,98000

44,98000

27,54070

Ma d'obra

Materials

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A013H000

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida,
de material termoplàstic lliure d'halògens,
autoextingible i no propagador de la flama, amb 2
circuits per a subministrament normal i d'emergència,
1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 4
connectors de sortida monofàsics (3 pols) per circuit

1,000

2.260,17500

Rend.: 1,000

Unitats

u

Parcial

A012H000

Ma d'obra

BG3R2420

Preu

€

Ma d'obra

BG3R8350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida,
de material termoplàstic lliure d'halògens,
autoextingible i no propagador de la flama, amb 2
circuits per a subministrament normal i d'emergència,
1 connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 4
connectors de sortida monofàsics (3 pols) per circuit,
muntada superficialment

Unitats

1.895,00000

27,54

Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

Rend.: 1,000

Materials

Subtotal:

EG3R2421

32

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-33

Pàg.:

BG3RE3F0 u

Connector d'encastar per a sistema de connexió
ràpida, tipus femella, de 3 pols

2,000

x

1,40000 =

2,80000

BG3RN230 u

Suport per a 2 connectors d'encastar amb sistema de
connexió ràpida, de 3 pols, per a l'adaptació sobre
mecanismes de tipus modular de 2 mòduls estrets

1,000

x

1,17000 =

1,17000

44,98000

Subtotal:

55,09100
0,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

55,09100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,97000

0,00 %

3,97000
8,16360
0,00000
8,16360

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

P-34

EH413110

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

m

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció
rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat
nominal per circuit, per a muntar superficialment,
col·locat

Rend.: 1,000

26,75

€

P-36

EJ13B71B

u

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu
alt, encastat a taulell

Rend.: 1,000

104,89

Unitats
Preu

Parcial

Import

A013H000

h

Ajudant electricista

0,120 /R x

22,48000 =

2,69760

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,120 /R x

26,21000 =

3,14520

Preu

Parcial

A013J000

h

Ajudant lampista

0,100 /R x

22,48000 =

2,24800

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,400 /R x

26,21000 =

10,48400

Subtotal:
Subtotal:

5,84280

5,84280

u

Part proporcional d'elements de subjecció per a
carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
superficialment

0,500

BH4W1000 u

Part proporcional d'accessoris per a carrils
electrificats d'enllumenat per a muntar superficialment

0,250

x

13,40000 =

3,35000

BH413110

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció
rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat
nominal per circuit, per a muntar superficialment

1,000

x

16,92000 =

16,92000

m

1,28000 =

x

20,91000

26,75280
0,00000

0,00 %

Rend.: 1,000

133,46

Preu

Parcial

h

Ajudant electricista

0,200 /R x

22,48000 =

4,49600

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

Subtotal:

x

91,79000 =

91,79000

B7J50010

dm3

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

0,025

x

14,65000 =

0,36625

P-37

EJ14BB13

u

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

€

92,15625

92,15625
104,88825
0,00000

0,00 %

104,88825

Rend.: 1,000

259,09

Unitats

Import

Preu

Parcial

9,73800

0,500

x

247,44000 =

Subtotal:

9,73800

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,00 %

h

Manobre

0,250 /R x

21,17000 =

5,29250

h

Oficial 1a lampista

1,250 /R x

26,21000 =

32,76250

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500 /R x

25,36000 =

12,68000

Ajudant lampista

0,340 /R x

22,48000 =

7,64320

h

€

Import

Subtotal:

58,37820

u

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

1,000

x

199,36000 =

199,36000

123,72000

BJ1ZS000

kg

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

0,245

x

4,94000 =

1,21030

133,45800
0,00000

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021

x

68,86000 =

0,14461

133,45800

58,37820

Materials
BJ14BB13

123,72000

123,72000

A0140000
A012J000
A013J000

Materials

Subtotal:

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

12,73200

Ma d'obra

A013H000

Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb
18 leds, de 40 W de potència de la llumenera, amb
font d'alimentació, per a muntar a carril

1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

u

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

26,75280

Unitats

BH4L76JF

u

20,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb
18 leds, de 40 W de potència de la llumenera, amb
font d'alimentació, muntat a carril

BJ13B71B
0,64000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

u

12,73200

Subtotal:

Subtotal:

Import

Materials

Materials
BH4Y1000

€

Ma d'obra

Ma d'obra

EH4L76JF

34

PARTIDES D'OBRA

Unitats

P-35

Pàg.:

200,71491

200,71491

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EJ3317N7

Data: 03/05/21

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

Rend.: 1,000

259,09311
0,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

259,09311

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,69

€

Unitats

P-41

IMP

PA

A justificar per imprevistos

Preu

Parcial

Import

91,69600

Rend.: 1,000

300,00

€

300,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
A013J000

h

Ajudant lampista

0,050 /R x

22,48000 =

1,12400

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200 /R x

26,21000 =

5,24200

Subtotal:

P-42

6,36600

P2143-4RQX

m2

6,36600

Enderroc de graons i base de formigó, en solera,
zona accés a mòdul prefabricat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Materials
BJ3317N7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

1,000

x

4,32000 =

Subtotal:

Rend.: 1,000

Unitats

4,32000

8,64

Preu

4,32000

4,32000
10,68600
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EPDPA

u

Xarxa de cabelejat i mecanísmes per a l'accés de
dades i internet amb dos punts de connexió. Amb
cablejat superficial en paret vertical i sobre safata en
els trams horitzontals. A connectar amb la xarxa
existent de l'edifici actual.

A0E-000A

h

Peón especialista

0,300 /R x

17,76000 =

5,32800

A0D-0007

h

Peón

0,050 /R x

17,24000 =

0,86200

300,00

C111-0056

h

0,150 /R x

15,71000 =

Subtotal:

0,00 %

300,0000

P-43

P2143-4RR9

m2

_______________________________________________________________________________________________________________
Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT,
amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior
i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150
mm, muntada superficialment

Compresor con dos martillos neumáticos

€

300,00000
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

6,19000

Rend.: 1,000

2,35650
1,50 %

0,09285

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

8,63935
0,00000

91,70

€

Arrencada de bloc de formigó armat, amb recrescut
del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

8,63935

Rend.: 1,000

Unitats

10,50

Preu

Preu

Parcial

Import

A0D-0007

h

Peón

0,600 /R x

17,24000 =

Subtotal:
A013M000

h

Ajudant muntador

0,300 /R x

22,51000 =

6,75300

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,300 /R x

26,21000 =

7,86300

Subtotal:

14,61600

14,61600

Materials
1,000

x

Subtotal:

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Parcial

€

Import

77,08000 =

77,08000

77,08000

77,08000

10,34400
10,34400

10,34400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15516

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,49916
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT,
amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior
i amb porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150
mm, per a muntar superficialment o per a encastar

2,35650

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

u

2,35650

Ma d'obra
Unitats

BPD11140

6,19000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

EPD11141

Import

Maquinària

10,68600

Rend.: 1,000

Parcial

€

Ma d'obra

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-40

36

91,69600
0,00000

0,00 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Ma d'obra

P-39

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-38

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

10,49916

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

P214T-4RQJ

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

38

PARTIDES D'OBRA

m2

Derribo de cerramiento placas prefabricadas de
hormigón armado 24 cm de espesor, como máximo,
con medios mecánicos y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor

Rend.: 1,000

15,28

Unitats

Preu

Parcial

€

P-45

P21D0-HBKR

u

Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor
muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor Criteri d'amidament:

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

Unitats

10,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000Y

h

Oficial 1a soldador

0,050 /R x

19,84000 =

0,99200

A0F-000N

h

Oficial 1a lampista

0,250 /R x

28,54000 =

7,13500

A0E-000A

h

Peón especialista

0,250 /R x

17,76000 =

4,44000

A01-FEPE

h

Ajudant lampista

0,125 /R x

24,45000 =

3,05625

A0D-0007

h

Peón

0,100 /R x

17,24000 =

1,72400

Subtotal:

Subtotal:

7,15600

7,15600

Maquinària
C138-00KR h

Pala cargadora sobre neumáticos de 8 a 14 t

0,0013 /R x

75,38000 =

0,09799

C15G-00DB h

Grúa autopropulsada de 60 t

0,050 /R x

112,42000 =

5,62100

C207-00E1 h

Equipo y elementos auxiliares para corte
oxiacetilénico

0,050 /R x

6,68000 =

0,33400

C111-0056

Compresor con dos martillos neumáticos

0,125 /R x

15,71000 =

1,96375

h

Subtotal:

P214W-FEMK

m

P-46

8,01674
1,50 %

0,10734

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

15,28008
0,00000
15,28008

Rend.: 1,000

P21D2-CST8

u

h

Peón especialista

9,27

Preu

0,350 /R x

17,76000 =

Subtotal:

Parcial

0,00 %

10,34412
0,00000

Rend.: 1,000

21,53

Preu

0,350 /R x

8,46000 =

h

Oficial 1a muntador

0,400 /R x

28,54000 =

11,41600

h

Ajudant muntador

0,400 /R x

24,48000 =

9,79200

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

21,20800

21,20800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31812

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

21,52612
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,52612

6,21600
P2217-55T1

m3

2,96100
2,96100

Parcial

A0F-000R

6,21600
6,21600

Subtotal:

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

2,96100

1,50 %

0,09324

0,00 %

9,27024
0,00000

Rend.: 1,000

Unitats

3,29

Preu

Parcial

86,46000 =

3,28548

€

Import

Maquinària
C139-00LK h

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x
Subtotal:

9,27024
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

10,34412

A01-FEPH

Import

P-47
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

€

Maquinària
C178-00GF h

0,15287

Ma d'obra

Ma d'obra
A0E-000A

1,50 %

Subtotal:

Unitats

10,19125

DESPESES AUXILIARS

Desmuntatge per a substitució de bomba amb
connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal,
amb mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de
subministrament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor Criteri d'amidament:

8,01674

DESPESES AUXILIARS

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

10,19125

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-44

Data: 03/05/21

3,28548

0,00 %

3,28548
3,28548
0,00000
3,28548

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

P-48

P221B-EL6Z

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

40

PARTIDES D'OBRA

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
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència
entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000

8,22

Subtotal:

€
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

8,22107

8,22107
8,22107
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-50

P2243-53AB

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

8,22107

Rend.: 1,000

Unitats

1,75

Preu

Parcial

17,24000 =

1,72400

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Peón

0,100 /R x
Subtotal:

Unitats

Preu

Parcial

57,49000 =

8,22107

1,72400

1,72400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02586

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,74986
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

1,74986

Maquinària
C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,143 /R x
Subtotal:

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-51

8,22107

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora Criteri d'amidament: m3 de volum
excavat segons les especificacions de la DT, amidat
com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar
l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments
per pluja o inundació i quantes operacions faci falta
per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins
de comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

8,22107
0,00000

0,00 %

8,22107

Rend.: 1,000

8,22

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

150,00

€

150,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

150,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P22D-DG01

pa

Reposició traçat tub i comptador de gas subjecte a
paret de bloc de formigó actual

€

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

75,00

€
75,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

75,0000

P22D1-DGOT

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

5,34

Preu

Parcial

17,24000 =

5,25820

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Peón

0,305 /R x
Subtotal:

Preu

Parcial

0,143 /R x

57,49000 =

8,22107

Import

5,25820

5,25820

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07887

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

5,33707
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

Rend.: 1,000

_______________________________________________________________________________________________________________

Maquinària
C13C-00LO h

Reposició porta i reixa de tancat actual en zona pati
sud

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-52
P221D-DZ2S

pa

8,22107

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-49

P22DDGT

5,33707

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

P-54

P240-DYP9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

42

PARTIDES D'OBRA

m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a
10 km. El preu inclou el temps d'espera en obra
durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada i la deposicó i les
taxes de les terres en centre autoritzat.

Rend.: 1,000

4,97

€

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00498

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,23812
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu

Parcial

39,37000 =

4,33070

Import

P310-D51N

kg

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

1,23812

Rend.: 1,000

1,26

€

Maquinària
C154-003M h
C138-00KQ h

Camió per a transport de 12 t

0,110 /R x

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,007 /R x

91,44000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Unitats

0,64008
4,97078

4,97078
4,97078
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P2R3-HIHG

m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior
o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km Criteri
d'amidament:

8,91

A0F-000I

h

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

25,36000 =

0,15216

A01-FEP0

h

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

22,51000 =

0,18008

Subtotal:

Preu

Parcial

B0AM-078F kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B6-107E kg

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

€

37,13000 =

8,91120

Import

Maquinària
C154-003N h

Camió per a transport de 7 t

0,240 /R x
Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

kg

Armadura de rases i pous AP400 S d'acer en barres
corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2

8,91120

8,91120

P311-DQ6G

m2

8,91120
0,00000

0,00 %

8,91120

Rend.: 1,000

0,0051

x

1,22000 =

0,00622

1,000

x

0,91568 =

0,91568

0,92190

1,24

Preu

Parcial

1,50 %

0,00498

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,25912
0,00000

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

1,25912

Rend.: 1,000

24,91

Unitats

Preu

Import

Parcial

A0F-000F

h

Oficial 1a encofrador

0,400 /R x

25,36000 =

10,14400

A01-FEOZ

h

Ajudant encofrador

0,500 /R x

22,51000 =

11,25500
21,39900

B0AK-07AS kg

Clau acer

0,1501

x

1,36000 =

0,20414

h

Oficial 1a ferrallista

0,006 /R x

25,36000 =

0,15216

B0D31-07P4 m3

Llata de fusta de pi

0,0011

x

252,49000 =

0,27774

A01-FEP0

h

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

22,51000 =

0,18008

B0AM-078G kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,102

x

1,11000 =

0,11322

B0DZ1-0ZLZ l

Desencofrant

0,030

x

2,57000 =

0,07710

2,9997

x

0,34000 =

1,01990

1,100

x

1,36000 =

1,49600

0,33224

Materials
B0AM-078F kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B6-107D kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,0051

x

1,22000 =

0,00622

1,000

x

0,89468 =

0,89468

Subtotal:

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

0,90090

B0D21-07O m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0D70-0CE m2

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

Subtotal:
0,90090

Import

21,39900

Materials

A0F-000I

0,33224

€

Ma d'obra

€

Ma d'obra

Subtotal:

0,92190

DESPESES AUXILIARS

Subtotal:
Unitats

0,33224

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P310-D51M

Import

0,33224

Subtotal:

Unitats

Parcial

Materials

4,97078

Rend.: 1,000

Preu

Ma d'obra

3,18810

3,18810
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Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

Data: 03/05/21

1,50 %

0,32099

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,07758

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

24,90809
0,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

109,19358
0,00000

24,90809

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m2

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

Rend.: 1,000

20,76

Unitats

Preu

Parcial

A0F-000F

h

Oficial 1a encofrador

0,350 /R x

25,36000 =

8,87600

A01-FEOZ

h

Ajudant encofrador

0,350 /R x

22,51000 =

7,87850

Subtotal:

€

P-55

P352-4RZB

m3

Import

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat
amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3

B0AK-07AS kg

Clau acer

B0D21-07O m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

x

1,36000 =

0,20414

6,600

x

0,34000 =

2,24400

B0D31-07P4 m3

Llata de fusta de pi

0,0044

x

252,49000 =

1,11096

B0AM-078G kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,102

x

1,11000 =

0,11322

B0DZ1-0ZLZ l

Desencofrant

0,030

x

2,57000 =

0,07710

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

16,75450

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,50 %

0,25132

0,00 %

20,75524
0,00000

109,19

Camió amb bomba de formigonar

x

1,25912 =

37,77360

P311-DQ6I

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

1,000

x

20,75524 =

20,75524

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIIb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

1,000

x

109,19358 =

109,19358

m2

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

167,72242

P380-3CP5

kg

Armadura per a riostres i basaments AP400 S en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

167,72242

Rend.: 1,000

Unitats

Preu

Parcial

0,300 /R x

17,24000 =

5,17200
5,17200

0,100 /R x

155,48000 =

Subtotal:

1,26

Preu

Import

1,100

x

Subtotal:

h

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

22,51000 =

0,18008

h

Oficial 1a ferrallista

0,007 /R x

25,36000 =

0,17752

Subtotal:
5,17200

15,54800
15,54800

A01-FEP0

€

Import

15,54800

0,35760

80,36000 =

88,39600

88,39600

88,39600

0,35760

Materials
B0AM-078F kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,006

x

1,22000 =

0,00732

B0B6-107D kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,000

x

0,89468 =

0,89468

0,90200

0,90200

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00536

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,26496
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Parcial

A0F-000I

Subtotal:
Formigó HA-30/B/20/IIIb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

167,72242
167,72242
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B06E-10PV m3

Import

Ma d'obra

Subtotal:
h

€

€

Maquinària
C172-003J

30,000

3,74942

Ma d'obra
Peón

Parcial

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

20,75524

Unitats
h

Preu

Subtotal:

3,74942

Rend.: 1,000

167,72

P310-D51N kg

P312-D4NZ m3

COST EXECUCIÓ MATERIAL

m3

Rend.: 1,000

Unitats

16,75450

0,1501

109,19358

Partides d'obra

Materials

A0D-0007

44

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra

P312-D4NZ

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P311-DQ6I

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,26496
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PARTIDES D'OBRA

P381-3COD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

46

PARTIDES D'OBRA

kg

Armadura per a traves i pilarets AP400 S d'acer en
barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000

1,27

Unitats

Preu

Parcial

P385-3BEN

€

m3

Formigó per a traves i pilarets, HA-30/P/20/IIIb, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20, abocat amb cubilot

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

Unitats

92,99

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0F-000I

h

Oficial 1a ferrallista

0,007 /R x

25,36000 =

0,17752

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,090 /R x

25,36000 =

2,28240

A01-FEP0

h

Ajudant ferrallista

0,008 /R x

22,51000 =

0,18008

A0D-0007

h

Peón

0,360 /R x

17,24000 =

6,20640

Subtotal:

0,35760

0,35760

Materials

Subtotal:

8,48880

8,48880

Materials
B0AM-078F kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

B0B6-107D kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,0061

x

1,22000 =

0,00744

1,000

x

0,89468 =

0,89468

B06E-10ON m3

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,90212

0,90212

1,50 %

0,00536

0,00 %

1,26508
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Encofrat amb tauler de fusta de pi per a traves i
pilarets

x

80,36000 =

84,37800

84,37800

84,37800

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,12733

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

92,99413
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

92,99413

1,26508
P-56

m2

1,050

Subtotal:
Subtotal:

P383-424I

Formigó HA-30/P/20/IIIb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIb

Rend.: 1,000

26,56

Unitats

Preu

Parcial

P435426

m2

€

mur de bloc de formigó de 30 cm per a continuació
del mur existent en el pati sud per a col·locació
posterior de tanca

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

Ma d'obra

40,00

40,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
A01-FEOZ

h

Ajudant encofrador

0,500 /R x

22,51000 =

11,25500

A0F-000F

h

Oficial 1a encofrador

0,450 /R x

25,36000 =

11,41200

Subtotal:

22,66700

B0D31-07P4 m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x

252,49000 =

0,47973

Clau acer

0,1501

x

1,36000 =

0,20414

B0AM-078G kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,100

x

1,11000 =

0,11100

B0D70-0CE m2

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

1,100

x

1,36000 =

1,49600

B0D21-07O m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

B0DZ1-0ZLZ l

Desencofrant

3,4991

x

0,34000 =

1,18969

0,030

x

2,57000 =

0,07710

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,55766

P4E0-DAVK

kg

22,66700

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

Rend.: 1,000

Unitats

1,18

Preu

Parcial

25,36000 =

0,25360

€

Import

Ma d'obra
A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,010 /R x
Subtotal:

0,25360

0,25360

Materials

3,55766

1,50 %

0,34001

0,00 %

26,56467
0,00000
26,56467

B0AM-078F kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

x

1,22000 =

0,00610

B0B6-107E kg

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

1,000

x

0,91568 =

0,91568

Subtotal:

0,92178

0,92178

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00380

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

1,17918
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

40,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

Materials
B0AK-07AS kg

€

1,17918
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PARTIDES D'OBRA

P-57

P4E1-445J

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

48

PARTIDES D'OBRA

m

Cèrcol vertical per a bloc de formigó cel·lular,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de
cares vistes col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000

60,65

Unitats

Preu

Parcial

€

P-58

P4E4-4NRS

m2

Import

Ma d'obra
A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

1,000 /R x

25,36000 =

25,36000

A0D-0007

h

Peón

1,000 /R x

17,24000 =

17,24000

Subtotal:

42,60000

42,60000

Materials
B0EB-089F u

Peça U de morter de ciment, de 200x200x300 mm,
de cara vista, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 color gris

4,000

x

1,12000 =

4,48000

B07F-0LSZ m3

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

0,100

x

125,09538 =

12,50954

16,98954

P4E5-DJM3 m2

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

P4E2-DWXX m3

P4E0-DAVK kg

16,98954

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,06500

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

60,65454
0,00000

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

60,65454

Rend.: 1,000

121,31

€

Unitats

Preu

Parcial

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,400 /R x

25,36000 =

10,14400

A0D-0007

h

Peón

1,600 /R x

17,24000 =

27,58400

Import

Preu

Subtotal:

37,72800

1,050

x

79,06761 =

Subtotal:

37,72800

P-59

P4E4-5NRS

m2

83,02099

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,56592

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

121,31491
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

x

41,99580 =

37,79622

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

0,0001

x

121,31491 =

0,01213

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

1,000

x

1,17918 =

1,17918

38,98753

38,98753
38,98753
0,00000

0,00 %

Paret estructural de dues cares vistes, de 37 cm de
gruix, de bloc de formigó cel·lular YTONG o similar,de
dimensions 32,5cmx25cmx36,5cm, de cara vista, llis,
de color, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment cola per a murs, recomanat per l'Industrial,
amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
col·locat manualment i armat amb 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, m2 de superfície realment
executada incloent cèrcols i llindes i totes les
prescripcions necessàries segons el DIT de Ytong

121,31491

38,98753

Rend.: 1,000

Unitats

46,87

Preu

Parcial

Partides d'obra
P4E0-DAVK kg

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

83,02099

83,02099

Parcial

0,900

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Materials
Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

38,99

Subtotal:

Ma d'obra

B06D-0L9K m3

Rend.: 1,000

Partides d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de
gruix, de bloc de formigó cel·lular YTONG o similar,de
dimensions 32,5cmx25cmx36,5cm, de cara vista, llis,
de color, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment cola per a murs, recomanat per l'Industrial,
amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
col·locat manualment i armat amb 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, m2 de superfície realment
executada incloent cèrcols i llindes i totes les
prescripcions necessàries segons el DIT de Ytong

Unitats

Subtotal:

P4E2-DWXX

Data: 03/05/21

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

1,050

x

1,17918 =

1,23814

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Data: 03/05/21

Pàg.:

50

PARTIDES D'OBRA

P4E5-DJM3 m2

P4E2-DWXX m3

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

1,000

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

0,030

41,99580 =

x

41,99580

P510-38DT

x

121,31491 =

3,63945

46,87339

Parcial

h

Oficial 1a paleta

0,030 /R x

25,36000 =

0,76080

A0D-0007

h

Peón

0,100 /R x

17,24000 =

1,72400

0,00 %

€

Import

2,48480

42,00

2,48480

Parcial

Import

h

Oficial 1a paleta

0,580 /R x

25,36000 =

14,70880

A0D-0007

h

Peón

0,290 /R x

17,24000 =

4,99960

Subtotal:

19,70840

19,70840

Materials
13,4375

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

0,0252

1,38000 =

x

x

125,09538 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,15240

21,69615

0,59125

0,00 %

41,99580
0,00000
41,99580

1,91070

1,91070

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,03727

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,43277
0,00000

u

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, d'1
làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x50
cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions
mecàniques

4,43277

Rend.: 1,000

142,34

Unitats

Preu

Parcial

A0D-0007

h

Peón

0,700 /R x

17,24000 =

12,06800

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,700 /R x

25,36000 =

17,75200

€

Import

Subtotal:

29,82000

29,82000

Materials
u

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa amb 1
làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x50
cm amb sòcol prefabricat

1,000

x

110,24000 =

110,24000

B5ZZB-131 u

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

6,000

x

0,21000 =

1,26000

B07F-0LT5

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

0,0032

x

84,73820 =

0,27116

m3

21,69615

3,00 %

1,91070

Ma d'obra

B553-09CJ

18,54375

21,23000 =

x

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P556-4X3P

Preu

0,090

Subtotal:

46,87339

Rend.: 1,000

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, de color, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3

Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm

46,87339
0,00000

A0F-000T

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Preu

A0F-000T

B038-05NU t

46,87339

Ma d'obra

B07F-0LSZ m3

4,43

Subtotal:

Unitats

B0E2-0EIO u

Rend.: 1,000

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista, llis, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

Unitats

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

m2

Ma d'obra

Subtotal:

P4E5-DJM3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

111,77116

111,77116

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,74550

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

142,33666
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

142,33666
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

51

PARTIDES D'OBRA

P5Z14-4ZBL

Data: 03/05/21

Pàg.:

52

PARTIDES D'OBRA

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix
mitjà, amb la superfície aplanada

Rend.: 1,000

Unitats

4,57

Preu

Parcial

€

P-61

P5ZH0-52EY

u

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100
mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre
làmina bituminosa en calent

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

Unitats

45,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0D-0007

h

Peón

0,046 /R x

17,24000 =

0,79304

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

0,325 /R x

22,51000 =

7,31575

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,046 /R x

25,36000 =

1,16656

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,650 /R x

25,36000 =

16,48400

Subtotal:

1,95960

1,95960

Materials

Subtotal:

23,79975

23,79975

Materials
B07J-CVY8 m3

Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,0505

x

51,15570 =

Subtotal:

2,58336

BD55-0N3Y u

2,58336

P5ZD1-527K

m

Bonera de paret de goma termoplàstica de 100x100
mm de costat, amb tapa antigrava metàl·lica

1,000

2,58336

x

21,81000 =

Subtotal:

21,81000
21,81000

1,50 %

0,02939

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,35700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

4,57235
0,00000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

45,96675
0,00000

4,57235

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Minvell encastat al parament, de dues peces de
planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, preformada i de
15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament,
col·locades amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000

Unitats

34,35

Preu

Parcial

€

P61B0-45GX

m2

Paret per a divisòria de gruix 25 cm amb bloc de
formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat,
categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x250
mm i densitat 350 kg/m3, per a revestir, col·locat amb
morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2

45,96675

Rend.: 1,000

47,72

Unitats

Preu

Parcial

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

25,36000 =

2,53600

h

Oficial 1a col·locador

0,490 /R x

25,36000 =

12,42640

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,400 /R x

25,36000 =

10,14400

0,86200

A0D-0007

h

Peón

0,200 /R x

17,24000 =

3,44800

Peón

0,050 /R x

17,24000 =

Subtotal:

15,82440

15,82440

Materials

Subtotal:

13,59200

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de
gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 4 plecs

1,020

x

10,34000 =

10,54680

B07L-1PYD t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN
998-2, amb additiu retenidor d'aigua

0,0042

x

40,67000 =

0,17081

B5ZD0-0KW m

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de
gruix, de 15 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 4 plecs

1,020

x

6,87000 =

7,00740

B0E1-0E74 u

Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x250 mm i densitat 350 kg/m3, per a revestir

6,592

x

5,10000 =

33,61920

B7Z0-13F3

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,3465

x

0,83000 =

0,28760

B07F-0LT5

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

0,0053

x

84,73820 =

0,44911

Subtotal:

18,29091

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23737

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

34,35268
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

18,29091

34,35268

13,59200

Materials

B5ZD0-0KW m

Subtotal:

Import

Ma d'obra

A0F-000D

h

€

Import

Ma d'obra

A0D-0007

21,81000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-60

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

33,79001

33,79001

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,33980

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

47,72181
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

47,72181
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

53

PARTIDES D'OBRA

P61B0-45HK

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

54

PARTIDES D'OBRA

m2

Paret passant per a tancament de gruix 36.5 cm amb
bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x365 mm i densitat 350 kg/m3, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons
UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000

Unitats

65,22

Preu

Parcial

conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

€
B0AQ-07EX cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,63000 =

0,31560

B0AQ-07GR cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,300

x

9,30000 =

2,79000

B0AO-07II

u

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

6,000

x

0,17000 =

1,02000

B7J1-0SL0

m

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

4,000

x

0,04000 =

0,16000

Import

Ma d'obra

Subtotal:
A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,580 /R x

25,36000 =

14,70880

A0D-0007

h

Peón

0,290 /R x

17,24000 =

4,99960

Subtotal:

19,70840

19,70840

Materials
B07L-1PYD t

Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN
998-2, amb additiu retenidor d'aigua

0,0063

x

40,67000 =

0,25622

B0E1-0E78 u

Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x365 mm i densitat 350 kg/m3, per a revestir

6,592

x

6,79000 =

44,75968

45,01590

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,49271

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

65,21701
0,00000

Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136
mm, muntants cada 600 mm de 100 mm d'amplària i
canals de 100 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A)
de 18 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

P653-8QR0

41,35

Preu

Parcial

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

0,110 /R x

22,51000 =

2,47610

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,340 /R x

25,36000 =

8,62240

Subtotal:

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B7J6-0GSL kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

B6B1-0KKE m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària

B0CC0-21O m2
B7C93-0IW m2

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

0,16648

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

41,34760
0,00000

Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136
mm, muntants cada 600 mm de 100 mm d'amplària i
canals de 100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H)
de 18 mm de gruix en cada cara, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W

41,34760

Rend.: 1,000

Unitats

57,23

Preu

Parcial

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

0,110 /R x

22,51000 =

2,47610

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,340 /R x

25,36000 =

8,62240

Subtotal:

11,09850

Import

11,09850

11,09850

B0AQ-07EX cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,63000 =

0,31560

B6B0-1BTM m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,940

x

0,57000 =

0,53580

B7J1-0SL0

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

4,000

x

0,04000 =

0,16000

m

B7J6-0GSL kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x

1,26000 =

1,00800

B6B1-0KKF m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

0,9975

x

1,34000 =

1,33665

B6B1-0KKE m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 100 mm d'amplària

2,4465

x

1,41000 =

3,44957

B0CC0-21P m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 18 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060

x

14,46000 =

29,78760

B0AO-07II

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

6,000

x

0,17000 =

1,02000

B0AQ-07GR cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,300

x

9,30000 =

2,79000

B7C93-0IWX m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència
tèrmica >= 1,081 m2·K/W

2,060

x

2,70000 =

5,56200

Materials

B6B0-1BTM m

1,50 %

€

Import

11,09850

Materials

Unitats

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària

DESPESES AUXILIARS

€

Ma d'obra

B6B1-0KKF m

30,08262

Ma d'obra

65,21701

Rend.: 1,000

m2

45,01590

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

30,08262

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-62

Subtotal:

P653-8QQ6

Pàg.:

0,9975

x

1,34000 =

1,33665

0,940

x

0,57000 =

0,53580

0,800

x

1,26000 =

1,00800

2,4465

x

1,41000 =

3,44957

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

2,060

x

6,82000 =

14,04920

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una

2,060

x

2,63000 =

5,41780

u

Subtotal:

45,96522

45,96522
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,16648

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

57,23020
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

57,23020

5,73300

5,73300

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,39850

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

22,07150
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-63

P846-9JO3

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat de
2400x1200 mm de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), acabat amb perforacions agrupades, amb
perfileria de mestres fixades directament al sostre
col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000

45,44

P-65

Unitats

Preu

Parcial

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

0,300 /R x

22,51000 =

6,75300

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,300 /R x

25,36000 =

7,60800

Subtotal:

P8K5-608P

m

Import

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de
29 cm d'amplària, amb trencaaigües, col·locada
adherida i segellada amb massilla de poliuretà i
tapajunts amb perfil U d'alumini anoditzat fixats
mecànicament als brancals i segellats amb massilla
de poliuretà

Rend.: 1,000

Unitats

14,36100

B84H-33DR m2

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

1,890

x

0,04000 =

0,07560

Placa de guix laminat per a cel ras continu de 12.5 de
gruix, acabat amb perforacions agrupades i vel, de
2400x1200 mm amb vora afinada (BA) segons la
norma UNE-EN 13964, amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat de 0.45 segons UNE-EN ISO 11654

1,030

x

25,01000 =

25,76030

B7J6-0GSL kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

x

1,26000 =

0,59535

B0AQ-07GR cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x

9,30000 =

1,67400

B83B-0XKR m

Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

2,600

x

1,06000 =

2,75600

DESPESES AUXILIARS

14,36100

A0D-0007

h

Peón

0,300 /R x

17,24000 =

5,17200

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

25,36000 =

7,60800

B0AO-07II

30,86125

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

1,000

x

0,17000 =

0,17000

Perfil U d'alumini anoditzat de color, de 15x15 mm,
1,5 mm de gruix

0,600

x

1,96000 =

1,17600

B7JE-0GTI

dm3

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

0,1764

x

11,96000 =

2,10974

B8K4-16I1

m

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de
15 μm d'1,5 mm de gruix, de 52 cm de
desenvolupament màxim, amb 3 plecs longitudinals

1,050

x

20,00000 =

21,00000

0,21542
45,43767
0,00000

Rend.: 1,000

22,07

Parcial

A0F-000H

h

Oficial 1a estucador

0,400 /R x

27,61000 =

11,04400

h

Ajudant estucador

0,200 /R x

24,48000 =

4,89600

Subtotal:

15,94000

Materials

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

22,050

x

24,45574

24,45574

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19170

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

37,42744
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

€

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HM-20/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm

37,42744

Rend.: 2,387

Unitats
Preu

A01-FEP7

Morter de calç monocapa (OC), de designació
CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1

12,78000

45,43767

Import

0,26000 =

5,39

Preu

A0D-0007

h

Peón

0,120 /R x

17,24000 =

0,86669

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

25,36000 =

1,06242

Subtotal:
15,94000

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra

B883-1NFA kg

u

30,86125

0,00 %

Unitats

Import

12,78000

B8ZG-17X9 m

P93E-57QC
Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de
designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat raspat

€

Materials

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Parcial

A0F-000T

Subtotal:

1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P885-60A8

Preu

Subtotal:
Subtotal:

P-64

37,43

Ma d'obra

Materials
m

22,07150

€

Ma d'obra

B7J1-0SL0

56

1,92911

Materials
B06E-12C5 m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,055

x

62,20000 =

3,42100

B7C24-0KL m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105

x

1,01000 =

0,01061

5,73300

1,92911
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Pàg.:

57

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

DESPESES AUXILIARS

3,43161
1,50 %

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,46781

0,02894

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

185,93506
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a
conductes quadrats de 160x160 mm a 240x240 mm,
regulable, amb una capacitat d'aspiració aproximada
de 400 m3/h amb una velocitat del vent de 5 m/s,
inclosos els elements de fixació i adaptació al
conducte, col·locat

185,93506

5,38966
P-68

Rend.: 1,000

103,22

PREPP

m2

€

Subministre i col·locació d'enrajolat amb rajola de
valencia de color blanc de mides 20x20, col·locades
amb morter mix, amb junta de vorada de col·lor blanc.
Amb tot els elements necessaris per la seva correcta
col·locació

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A01-FEPH

h

Ajudant muntador

0,250 /R x

24,48000 =

6,12000

A0F-000R

h

Oficial 1a muntador

0,250 /R x

28,54000 =

7,13500

Subtotal:

13,25500

25,00

€

25,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-69

PY02-6153

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa
massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de
diàmetre i fins a 350 mm de fondària

13,25500

Materials

Rend.: 1,000

Unitats

27,27

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
BDN0-H5NX u

Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a
conductes quadrats de 160x160 mm a 240x240 mm,
regulable, amb una capacitat d'aspiració aproximada
de 400 m3/h amb una velocitat del vent de 5 m/s,
inclosos els elements de fixació i adaptació al
conducte

1,000

89,77000 =

x

89,77000

A0E-000A

h

Peón especialista

1,000 /R x

17,76000 =

Subtotal:

17,76000
17,76000

17,76000

Maquinària
C20B-00HC h
Subtotal:

89,77000

89,77000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19883

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

103,22383
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

1,000 /R x

9,24000 =

Subtotal:

103,22383

9,24000

9,24000

9,24000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26640

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

27,26640
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-67

58

3,43161

5,38966
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PDN0-H9SX

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-66

Data: 03/05/21

PJ217-3SBW

u

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de
maniguets

Rend.: 1,000

185,94

P-70

Unitats

Preu

Parcial

27,26640

€
PY04-5T83

u

Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb
morter de ciment 1:4

Import

Ma d'obra

Rend.: 1,000

Unitats

6,98

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEPE

h

Ajudant lampista

0,225 /R x

24,45000 =

5,50125

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,200 /R x

25,36000 =

5,07200

A0F-000N

h

Oficial 1a lampista

0,900 /R x

28,54000 =

25,68600

A0D-0007

h

Peón

0,100 /R x

17,24000 =

1,72400

Subtotal:

31,18725

31,18725

Materials

Subtotal:

6,79600

6,79600

Materials
BJ217-0RBI u

Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets

1,000

x

154,28000 =

Subtotal:

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

B07F-0LT5

154,28000

154,28000

154,28000

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

0,001

x

Subtotal:

84,73820 =

0,08474

0,08474

0,08474
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

59

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10194

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

6,98268
0,00000

ED1PA

u

6,98268

Evacuació d'aigues derivades de l'inodor (110mm) i el
rentamans del lavabo (60mm), amb tub de pvc de
110. Amb colces, girs, peces auxiliars, abraçaderes i
tot el que sigui necessari per la seva correcta
connexió a l'actual xarxa de l'edifici amb les pendents
i xarxa corresponent per al seu correcte funcionament

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
YTONG001

m2

plaqueta de folrat cantell forjat

Rend.: 1,000
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

8,20

€
8,20000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,2000

YTONG002

kg

ciment cola mur de bloc de formigó cel·lular específic
de l'industrial

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,55

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EEMPA

u

€

0,5500

YTONG003

m2

Plaques armades prefabricades de formigó cel·lular
per a sostre de 25cm de gruix

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

69,75

€
69,75000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
YTONG004

UD

Transport suplementari blocs i tabics

300,00
0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EG3RI3PA

u

€

300,00000
0,00000
300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-75

YTONG005

UD

Transport suplementari plaques armades

Rend.: 1,000
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.400,00
0,00 %

Rend.: 1,000

220,00

€

220,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

69,7500

Rend.: 1,000
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

250,0000

220,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
P-74

Desmuntatge, conservació i posterior col·locació de
bomba de calor actual. Inclou xarxa fins a difusors i
bomba de calor. Instal·lació elèctrica i d'evacuació
d'aigues, ajudes a paleteria en general a base d'obrir i
tancar regates, col·locació de caixetins, elements
complementaris i mitjans auxiliars Inclou totes les
peces auxiliars i mà d'obra pròpia de la instal·lació, i
tot el necessari per al seu correcte funcionament amb
prova final inclosa.
COST DIRECTE

_______________________________________________________________________________________________________________
P-73

€

250,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,55000
0,00000

0,00 %

250,00

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
P-72

60

PARTIDES ALÇADES

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-71

Pàg.:

€

1.400,00000
0,00000
1.400,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

Instal·lació elèctrica segons Reglament Electrotècnic
de Baixa Tensió R.D. 842/ 2002 2 de Agost, segons
plànols d'instal·lacions, en monofàsic a base
de:-escomesa a la xarxa general de distribució i
compresa fins a la caixa general de protecció, es
preveuran dos tubs rígids e incombustibles de 120
mm de diàmetre que acabaran a la part inferior del
´´C.G.P´´ // comptador que deriva de la caixa actual
de l'edifici // linia general repartidora fins a nou mòdul
// caixa general de protecció // línia repartidora//
quadre de distribució format de ICP, ID i 6 PIES
distribuits per sectors i consums. // instal·lacions amb
tub corrugat superficial, vist en paret, i en safata per
sostre // caixes d'empalme, regletes de connexió i
cable segons norma // col·locació de 6 punts de llum,
6 base d'endolls e interruptors grafiats en plànols
d'instal·lacions tipus Sol-Teide de BJC o similars //
butlletins, muntatges i probes. Amb tots els
mecanismes i la instal·lació necessària segons
indicacions dels plànols d'instal·lacions

Rend.: 1,000

COST DIRECTE

480,00

€

480,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

480,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
EJ1PA

u

Instal·lació per aigua freda segons la normativa de la
companyia subministradora. Inclou certificats i probes
necessàries. L'instal·lació formada de: ramal general
desde entrada desde edifici existent // comptador //
claus i vàlvules necesàries // distribució interior per
alimentar els punts i sanitaris indicats als plànols
d'instal·lacions // claus de pas a cada cambra húmida
// instal·lació de tub de polietilè reticular (PEX)
empotrat segons quadres de càlculs // muntatges de
sanitaris, peces d'aigua i griferies.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

290,00

€

290,00000
290,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

61

PARTIDES ALÇADES

P21PA

u

Enderroc caseta d'obra prefabricada de pannels
sandwitx per a posterior reutilització (càrrega directa
a camió pluma del mòdul muntat). Enderroc dels
suports del mòdul amb mitjans mecànics i manuals.
Procès realitzat amb mitjans mecànics, càrrega i
transport a centre autoritzat per a la recepció.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
COST EXECUCIÓ MATERIAL

300,00

€

300,00000
300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

Amidaments

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=
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AMIDAMENTS
Obra
Capítulo

Data: 03/05/21
01
01

Pàg.:

1

AMIDAMENTS

P21PA

u

Enderroc caseta d'obra prefabricada de pannels sandwitx per a posterior reutilització (càrrega directa a camió
pluma del mòdul muntat). Enderroc dels suports del mòdul amb mitjans mecànics i manuals. Procès realitzat
amb mitjans mecànics, càrrega i transport a centre autoritzat per a la recepció.
AMIDAMENT DIRECTE

2

P2243-53AB
Num.

m2

Text

1,000

1

[C]

[D]

[E]

[F]

51,000

P2217-55T1
Num.
1
2

m3

Text

1

8

Solera exterior
Solera interior

[C]

[D]

1,000
1,000

14,400
38,600

[E]

[F]

0,200
0,600

Num.
1

TOTAL Fórmula

Num.
1
2

m3

Text

Solera exterior
Solera interior

[C]

[D]

1,000
1,000

14,400
38,600

[E]

26,040

[F]

0,200
0,600
TOTAL AMIDAMENT

5

P21D0-HBKR
Num.

u

Text

1

aixeta
2 lavabo
3 wc

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000
1,000

P21D2-CST8

u

P221D-DZ2S

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

m3

26,040

[F]

1,000

Tipus

Sabata correguda

m2

Text

[F]

1

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,500

18,000

0,600

0,600

[C]

[D]

[E]

[F]

53,000

P22D-DG01

pa

P22DDGT

pa

P214W-FEMK

m

Num.
1

Text

Reposició traçat tub i comptador de gas subjecte a paret de bloc de formigó actual
1,000

Reposició porta i reixa de tancat actual en zona pati sud
1,000

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
Tipus

Tall graons

[C]

[D]

3,000

1,000

[E]

[F]

P2143-4RQX
Num.
1

1,000

m2

Text

[C]

[D]

3,000

1,000

[E]

P2143-4RR9

m2

[F]

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

3,000

Enderroc de graons i base de formigó, en solera, zona accés a mòdul prefabricat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

graons

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3,000
13

TOTAL Fórmula

53,000

AMIDAMENT DIRECTE
12

9,720 C#*D#*E#*F#

53,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
11

TOTAL Fórmula

9,720

TOTAL AMIDAMENT
10

TOTAL Fórmula

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Tipus

TOTAL Fórmula

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
EUR

2

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 Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No
s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

2,880 C#*D#*E#*F#
23,160 C#*D#*E#*F#

Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades, de 0 a 2´´ de diàmetre nominal, amb
mitjans manuals i desconnexió de les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor Criteri d'amidament:
AMIDAMENT DIRECTE

7

m3

Text

P22D1-DGOT
Num.

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

TOTAL Fórmula

Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment o sobre aparell sanitari, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament:
Tipus

5,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. El preu inclou el temps d'espera en obra durant les
operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada i la deposicó i les taxes de les
terres en centre autoritzat.
Tipus

[D]

2,880 C#*D#*E#*F#
23,160 C#*D#*E#*F#
9

P240-DYP9

P221B-EL6Z

TOTAL Fórmula

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió
Tipus

[C]

TOTAL AMIDAMENT

51,000

TOTAL AMIDAMENT
4

Tipus

51,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

Text

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària
Tipus

Pàg.:

en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
TREBALLS PREVIS
Num.

1

Data: 03/05/21

3,000

Arrencada de bloc de formigó armat, amb recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

EUR
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AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 03/05/21

Text

Tipus

suports mòdul prefabricat

[C]

[D]

[E]

Pàg.:
[F]

8,000

3

AMIDAMENTS
6

TOTAL Fórmula

0209

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
FONAMENTACIÓ

1

Pàg.:

Text

Tipus

Solera interior

[C]

[D]

1,000

38,600

[E]

[F]

P352-4RZB
Num.
1

m3

Text

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3
Tipus

Sabates corregudes

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

18,000

0,600

0,300

TOTAL AMIDAMENT
2

0203
Num.
1

m2

Text

Tipus

Num.
1

m3

Text

[D]

2,000

18,000

[E]

[F]

0,300

Solera interior

[C]

[D]

1,000

38,600

[E]

0204

Num.
1

m2

Text

Mur bloc

[C]

[D]

1,000

18,000

[F]

0206

Num.
1
2

Text

Solera exterior
Solera interior

m2

10,800 C#*D#*E#*F#

[E]

0211

Num.

TOTAL Fórmula

1

38,600

[F]

1,200

[C]

[D]

1,000
1,000

14,400
38,600

[E]

[D]

[E]

1,000

12,500

2,000

ut

1

Tipus

Perfil L

[C]

[D]

[E]

1,000

12,500

2,000

kg

25,000 C#*D#*E#*F#
25,000

[F]

25,000 C#*D#*E#*F#
25,000

Text

Tipus

Perfil L

[C]

[D]

1,000

12,500

[E]

[F]

12,200
TOTAL AMIDAMENT

10

0201
Num.
1

TOTAL Fórmula

Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils laminats en calent de les sèries IPN, HEB, L,
acabat amb emprimació antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat mitjançant
soldadura, per a reforç estructural col·locat a una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

TOTAL Fórmula

21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de resistència característica mínima 20 N/mm², mitjançant
forat de 14 mm de diàmetre i 195 mm de profunditat en l'interior del qual s'allotjarà una butllofa de resina resina
de vinilèster sense estirè, amb sorra de quars o corindó i posterior inserció de vareta roscada amb femella i
volandera de d'acer inoxidable A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1, de 12 mm de diàmetre i 200 mm de
longitud. Col.locació de 2 unitats per m (cada 50cm). CONEXIÓ DE PERFIL EN ´´L´´ A MUR EXISTENT.

Text

0210

Num.

21,600

[F]

[F]

TOTAL AMIDAMENT
9

m3

TOTAL Fórmula

152,500 C#*D#*E#*F#
152,500

Capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de 10 cm d'espessor, de formigó HL-150 / B
/ 20, fabricat en central i abocada des de camió, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.

Text

Tipus

Sabata correguda

[C]

[D]

[E]

0,100

18,000

0,600
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

1,080 C#*D#*E#*F#
1,080

TOTAL Fórmula

14,400 C#*D#*E#*F#
38,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

53,000

Obra
Capítulo

1
EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

8

Solera de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzada amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, i
abocada amb cubilot, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com armadura de
repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense
tractament de la seva superfície.
Tipus

Solera a mur

[C]

38,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Mur de 30 cm de gruix de fàbrica armada de bloc de formigó tipus ´´H´´ com encofrat perdut, llis color gris,
50x30x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), subministrat a granel, amb peces especials, omplert
amb formigó de farciment, HA-25/B/12/IIa, preparat en obra, abocat amb mitjans manuals, i armat amb acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 45 kg / m³. El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació
en obra. Armat vertical cada 25cm, diam. 8 int i 10 ext., amb pota superior de 15cm. Armat horitzontal diam. 2x
diam. 10 cada 20cm, coronació 2x12 correguts.
Tipus

Text

TOTAL Fórmula

Encatxat per base de solera de 25 cm de gruix, mitjançant reblert i estesa en tongades de gruix no superior a 20
cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació mitjançant equip manual
amb taula vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada.
Tipus

38,600

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de resistència característica mínima 20 N/mm², mitjançant
forat de 10 mm de diàmetre i 125 mm de profunditat en l'interior del qual s'allotjarà una butllofa de resina resina
de vinilèster sense estirè, amb sorra de quars o corindó i posterior inserció de vareta roscada amb femella i
volandera de d'acer inoxidable A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1, de 8 mm de diàmetre i 150 mm de longitud.
Col.locació de 2 unitats per m (cada 50cm). CONEXIÓ DE SOLERA A MUR EXISTENT.

10,800

TOTAL AMIDAMENT
4

Num.
1

[C]

ut

3,240 C#*D#*E#*F#

ENCOFRAT LATERAL SABATES

Sabata correguda

0205

0207

TOTAL Fórmula

3,240

TOTAL AMIDAMENT
3

7

TOTAL Fórmula

38,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

4

Solera de formigó armat de 8 cm d'espessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i
abocament des de camió, i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats, estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant, sense tractament de la seva superfície i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15 l/m²); amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit
de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.

8,000
Num.

01
02

m2

8,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

Data: 03/05/21

01
04

P4E4-5NRS

m2

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
ESTRUCTURES

Paret estructural de dues cares vistes, de 37 cm de gruix, de bloc de formigó cel·lular YTONG o similar,de
dimensions 32,5cmx25cmx36,5cm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I
EUR

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

AMIDAMENTS

Data: 03/05/21

Pàg.:

5

segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment cola per a murs, recomanat per l'Industrial, amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, col·locat
manualment i armat amb 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, m2 de superfície realment executada incloent cèrcols i
llindes i totes les prescripcions necessàries segons el DIT de Ytong
Num.

Text

Tipus

1
2

[C]

[D]

9,000
3,000

2,750
2,750

[E]

[F]

P4E4-4NRS

Num.

m2

Tipus

1

[C]

[D]

18,500

0,200

33,000

[E]

[F]

P4E1-445J
Num.

m

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

7,600

YTONG001
Num.

m2

Tipus

1

[D]

1,000

18,000

YTONG002

kg

[E]

[F]

YTONG003

YTONG004

UD

YTONG005

UD

TOTAL Fórmula

1
2

u

TOTAL Fórmula

31,000 C#*D#*E#*F#
31,000

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent

m2

2,000

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb
una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP
de 160 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i
acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera

m

50,000

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm d'amplària, amb trencaaigües, col·locada adherida i
segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini anoditzat fixats mecànicament als
brancals i segellats amb massilla de poliuretà

Text

Tipus

Escopidar vertical
Xapa en ampit posterior

[C]

[D]

[E]

[F]

22,000
22,000

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

01
06

TOTAL Fórmula

22,000 C#*D#*E#*F#
22,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

18,000

P653-8QR0

Num.

325,000

44,000

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
TANCAMENTS I DIVISÒRIES

m2

Text

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 600 mm de 100 mm d'amplària i canals de
100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W
Tipus

1

[C]

[D]

2,750

2,500

[E]

[F]

1,000

P846-9JO3

Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

4,750

1,000

EUR

P435426

m2

[F]

TOTAL Fórmula

4,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
COBERTES

6,875

Cel ras continu de plaques de guix laminat de 2400x1200 mm de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), acabat
amb perforacions agrupades, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Tipus

1

TOTAL Fórmula

6,875 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

50,000

3

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

P8K5-608P

Num.

Transport suplementari plaques armades

01
05

[F]

AMIDAMENT DIRECTE

2

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo

15123NCH

4

Transport suplementari blocs i tabics
AMIDAMENT DIRECTE

8

3

Plaques armades prefabricades de formigó cel·lular per a sostre de 25cm de gruix
AMIDAMENT DIRECTE

7

[E]

31,000

ciment cola mur de bloc de formigó cel·lular específic de l'industrial

m2

[D]

18,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
6

[C]

7,600

TOTAL AMIDAMENT
5

Tipus

AMIDAMENT DIRECTE

7,600 C#*D#*E#*F#

[C]

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, preformada i de 15 cm i 40
cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter de ciment 1:4

Text

P5ZH0-52EY

6

TOTAL Fórmula

plaqueta de folrat cantell forjat

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2

3,700

TOTAL AMIDAMENT
4

m

1

Cèrcol vertical per a bloc de formigó cel·lular, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes
col·locada amb morter mixt 1:0,5:4

Text

Data: 03/05/21

3,700 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

P5ZD1-527K
Num.

TOTAL Fórmula

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de formigó cel·lular YTONG o similar,de
dimensions 32,5cmx25cmx36,5cm, de cara vista, llis, de color, amb components hidrofugants, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment cola per a murs, recomanat per l'Industrial, amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, col·locat
manualment i armat amb 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, m2 de superfície realment executada incloent cèrcols i
llindes i totes les prescripcions necessàries segons el DIT de Ytong

Text

1

24,750 C#*D#*E#*F#
8,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

AMIDAMENTS

4,750

mur de bloc de formigó de 30 cm per a continuació del mur existent en el pati sud per a col·locació posterior de
tanca

EUR

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

AMIDAMENTS
Num.
1

Data: 03/05/21

Text

Tipus

continuació muret existent

[C]

[D]

1,000

3,000

[E]

Pàg.:
[F]

7

1

01
07

E7B111D0
Num.
1
2

m2

2

E8989C40

Coberta
Forjat

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000
50,000

E7A24K0L
Num.

m2

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

E7C9H511

Num.

m2

Tipus

1

[D]

2,500

15,000

[E]

E7C28631

Num.

m2

Tipus

1

[C]

[D]

4

TOTAL Fórmula

Text

2,500

9,000

[F]

50,000

Tipus

m2

Text

22,500 C#*D#*E#*F#
22,500

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

50,000

P885-60A8
Num.

TOTAL Fórmula

1
2

m2

Text

50,000

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1,
col·locat manualment i acabat raspat
Tipus

Façana
cantell forjat

PREPP

Num.

TOTAL Fórmula

m2

Text

[C]

[D]

15,000
15,000

2,750
0,300

[E]

[F]

41,250 C#*D#*E#*F#
4,500 C#*D#*E#*F#
45,750

Tipus

alçat 1
alçat 2
3 alçat 3
4 alçat 4
2

[C]

[D]

1,900
1,900
1,900
0,900

2,780
2,500
2,100
1,440

[E]

[F]

1

01
08

E8989240
Num.

Text

1

m2

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
REVESTIMENTS

7

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

[C]

[D]

2,500

24,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

DFRERE

Num.
1

Text

sobre lavabo

m2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

15,318

taulell per a bany de DM de e=3cm revestit amb acbat blanc hidròfug per a sobre de lavabo suportat amb dues
esquadres metàl·liques de 40x40x5cm encastades a parament horitzontal fixe, amb tots els elements per la
seva col·locació i fixació, així com tots els segellats amb silicona transparent per garantir la seva estanqueïtat i
correcte col·locació. Inclou sócol d'espessor 1.5cm, del mateix material perimetralment en les trobades a paret i
frontal de fusteria, de 7cm d'alçada.
Tipus

[C]

[D]

1,450

0,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

0,725 C#*D#*E#*F#

60,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT
EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

TOTAL Fórmula

5,282
4,750
3,990
1,296
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

Subministre i col·locació d'enrajolat amb rajola de valencia de color blanc de mides 20x20, col·locades amb
morter mix, amb junta de vorada de col·lor blanc. Amb tot els elements necessaris per la seva correcta
col·locació

1

50,000

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

TOTAL Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

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

1

50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[F]

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d´alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6, inclosa la part proporcional d'arestes i racons

37,500

[F]

[E]

50,000

E898K140
Num.

37,500 C#*D#*E#*F#

[E]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny format per panell rígid de poliestirè extrudit,
de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat sobre solera, cobert amb un
film de polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de morter o formigó per damunt (no
inclosa en aquest preu).

Text

[C]

50,000

TOTAL AMIDAMENT
4

m2

1

50,000 C#*D#*E#*F#

[C]

Tipus

Bany

E812U312
Num.

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, amb revestiment de paper
kraft, col·locada sense adherir

Text

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb esmalt de poliuretà amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda i dues d'acabat

100,000

TOTAL AMIDAMENT
3

3

TOTAL Fórmula

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 μm i 192 g/m2, col·locada no adherida

Text

Text

8

60,000

TOTAL AMIDAMENT

50,000 C#*D#*E#*F#
50,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS

Tipus

m2

3,000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir

Text

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Obra
Capítulo

Data: 03/05/21

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENTS

0,725
EUR

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

AMIDAMENTS
Obra
Capítulo

1

Data: 03/05/21

01
09

19C14432
Num.

m2

Pàg.:

9

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
FERMS I PAVIMENTS

AMIDAMENTS
1

Num.

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

[F]

36,000

EC174334

m2

Text

Tipus

v1
v2
3 v2b
4 v3
5 v4
2

36,000

Pàg.:

[C]

[D]

1,400
1,400
1,400
3,000
3,000

0,750
0,900
0,950
1,700
1,700

[E]

[F]

1

01
10

1A1EF3A0

Num.

m2

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Text

Tipus

[C]

[D]

1,400

2,700

[E]

[F]

1A231NC2

m2

1A23INC3

1A1EF2A0

Num.

Tipus

1

[C]

[D]

4,700

2,700

[E]

[F]

1

2

3

01
11

000GR

PA

000CQ

PA

000SS

PA

4

PY02-6153

u

5

IMP

PA

12,690

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
ENVIDRAMENT

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

01
12

[F]

TOTAL Fórmula

1,260 C#*D#*E#*F#
1,260

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
VARIS I IMPREVISTOS

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i tractament de runes amb l'aplicació de les
mesures correctores medioambientals

00003

u

1,000

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de materials i control d'execució marcats en la
normativa vigent
1,000

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi: senyalitzacions, proteccions personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els treballadors faran servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de benestar en obra.
AMIDAMENT DIRECTE

6
Obra
Capítulo

0,900

1,000

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i
fins a 350 mm de fondària

TOTAL Fórmula

12,690 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1,400

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 470x270 cm, amb balconera d'alumini lacat
amb una part envidriada fixa i una altra mòbil opaca amb acabat d'alumini amb perfils de preu alt i classificació
mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i
cambra d'aire 4+4/8/5. Inclou premarcs d'acer galvanitzat i tots els element necessaris per la seva col·locació.
Detall segons plànols

Text

[D]

AMIDAMENT DIRECTE

Porta interior de fusta, pintada, amb porta corredissa de fusta per a un buit d'obra de 80x220 cm, amb bastiment
per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra. Amb premarc de fusta de pi, manetes i
mecanismes, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.

m2

mirall

[C]

1,000

AMIDAMENT DIRECTE
4

Tipus

AMIDAMENT DIRECTE

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 90x220 cm, amb
bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra. Amb premarc de fusta de pi, manetes i
mecanismes, i tot el necessari per al seu correcte funcionament.

m2

Text

Obra
Capítulo

13,840

mirall bany

3,780

AMIDAMENT DIRECTE
3

1

m2

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

3,780 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

ECDWW
Num.

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 140x270 cm, amb balconera d'alumini lacat
amb tres particions, dues fixes i una abatible amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons
normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5, incloent
premarcs d'acer galvanitzat i tot els elements necessaris per a la seva correcta col·locació. El panell superior és
abatible amb vidre transparent, l'intermedi és amb butiral exterior i mirall per l'interior, i el panell inferior és
sandwitch amb alumini anoditzat a l'exterior i perparat per alicatar a l'interior. La part superior de la fusteria
incorpora una reixeta longitudinal contínua de 20cm d'alçada del mateix acabat de la fusteria (reixeta integrada)
per a permetre la ventilació a través d'extractor interior. Amb regulador de cabdal per l'interior

1

2

2

TOTAL Fórmula

1,050
1,260
1,330
5,100
5,100
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

10

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 + 4 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora
trempada classe 1 (C) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC

1

TOTAL Fórmula

36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Data: 03/05/21

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

A justificar per imprevistos

Condemna, premarc i ferratges per recol·locació de porta exterior a nova situació en muret de separació de
l'escola bressol amb el centre de día. Inclou material i mà d'obra necessària per a la fixació d'aquest element en
la nova situació per tal de permetre el seu correcte funcionament d'obertura i tancament amb clau.

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 03/05/21

Pàg.:

11

AMIDAMENTS
2

AMIDAMENT DIRECTE
7

PY04-5T83

u

1

01
I1

ED111B71

m

20,000

AMIDAMENT DIRECTE

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Obra
Capítulo

u

3

PDN0-H9SX

u

0001

EH413110

m

pa

1,000

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

AMIDAMENT DIRECTE
2

0,000

Subministre i col·locació de conductes per la ventilació del bany. Inclou peces auxiliar, reixetes, fixacions,
conducte flexible d'alumini de 160mm de diàm, derivació a l'exterior, incorporació a fusteria amb reixeta per la
part superior. La reixa és contínua de l'amplada de la fusteria, incorporada en ella. Amb tots els elements
necessaris per la seva correcta col·locació i funcionament
AMIDAMENT DIRECTE

EH4L76JF

u

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo

1

01
I5

EJ13B71B

u

1

01
I2

EEMPA

u

2

Desmuntatge, conservació i posterior col·locació de bomba de calor actual. Inclou xarxa fins a difusors i bomba
de calor. Instal·lació elèctrica i d'evacuació d'aigues, ajudes a paleteria en general a base d'obrir i tancar
regates, col·locació de caixetins, elements complementaris i mitjans auxiliars Inclou totes les peces auxiliars i
mà d'obra pròpia de la instal·lació, i tot el necessari per al seu correcte funcionament amb prova final inclosa.

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt,
encastat a taulell

1

01
I3

EG3R2421

u

u

3

EJ3317N7

u

EJ1PA

u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i
no propagador de la flama, amb 2 circuits per a subministrament normal i d'emergència, 1 connector d'entrada
monofàsic (3 pols) i 4 connectors de sortida monofàsics (3 pols) per circuit, muntada superficialment

PJ217-3SBW

u

1,000

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal
o a un sifó de PVC
0,000

Instal·lació per aigua freda segons la normativa de la companyia subministradora. Inclou certificats i probes
necessàries. L'instal·lació formada de: ramal general desde entrada desde edifici existent // comptador // claus i
vàlvules necesàries // distribució interior per alimentar els punts i sanitaris indicats als plànols d'instal·lacions //
claus de pas a cada cambra húmida // instal·lació de tub de polietilè reticular (PEX) empotrat segons quadres de
càlculs // muntatges de sanitaris, peces d'aigua i griferies.
AMIDAMENT DIRECTE

5

1,000

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

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó daurat, preu
mitjà, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets

1,000
EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

EJ14BB13

AMIDAMENT DIRECTE

4
Obra
Capítulo

5,000

1,000

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE

3,000

Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40 W de potència de la llumenera, amb font
d'alimentació, muntat a carril

AMIDAMENT DIRECTE
Obra
Capítulo

1,000

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat
nominal per circuit, per a muntar superficialment, col·locat

Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a conductes quadrats de 160x160 mm a 240x240 mm, regulable, amb
una capacitat d'aspiració aproximada de 400 m3/h amb una velocitat del vent de 5 m/s, inclosos els elements de
fixació i adaptació al conducte, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE

4

01
I4

Evacuació d'aigues derivades de l'inodor (110mm) i el rentamans del lavabo (60mm), amb tub de pvc de 110.
Amb colces, girs, peces auxiliars, abraçaderes i tot el que sigui necessari per la seva correcta connexió a
l'actual xarxa de l'edifici amb les pendents i xarxa corresponent per al seu correcte funcionament
AMIDAMENT DIRECTE

12

2,000
1

ED1PA

Pàg.:

Instal·lació elèctrica segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió R.D. 842/ 2002 2 de Agost, segons
plànols d'instal·lacions, en monofàsic a base de:-escomesa a la xarxa general de distribució i compresa fins a la
caixa general de protecció, es preveuran dos tubs rígids e incombustibles de 120 mm de diàmetre que acabaran
a la part inferior del ´´C.G.P´´ // comptador que deriva de la caixa actual de l'edifici // linia general repartidora fins
a nou mòdul // caixa general de protecció // línia repartidora// quadre de distribució format de ICP, ID i 6 PIES
distribuits per sectors i consums. // instal·lacions amb tub corrugat superficial, vist en paret, i en safata per
sostre // caixes d'empalme, regletes de connexió i cable segons norma // col·locació de 6 punts de llum, 6 base
d'endolls e interruptors grafiats en plànols d'instal·lacions tipus Sol-Teide de BJC o similars // butlletins,
muntatges i probes. Amb tots els mecanismes i la instal·lació necessària segons indicacions dels plànols
d'instal·lacions

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ I VENTILACIÓ

AMIDAMENT DIRECTE
2

u

1,000

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de
ciment 1:4
AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo

EG3RI3PA

Data: 03/05/21

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 03/05/21

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Capítulo

1

01
I6

EPD11141

u

EPDPA

u

13

0,000

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
INSTAL·LACIÓ AUDIOVISUALS

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat amb aïllament interior i amb
porta de planxa d'acer lacat, de 500x500x150 mm, muntada superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

2

Pàg.:

1,000

Xarxa de cabelejat i mecanísmes per a l'accés de dades i internet amb dos punts de connexió. Amb cablejat
superficial en paret vertical i sobre safata en els trams horitzontals. A connectar amb la xarxa existent de l'edifici
actual.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Pressupost

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=
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PRESSUPOST

Data: 03/05/21

Pàg.:

Obra

01

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

01

TREBALLS PREVIS

1 P21PA

u

Enderroc caseta d'obra prefabricada de pannels sandwitx per a
posterior reutilització (càrrega directa a camió pluma del mòdul
muntat). Enderroc dels suports del mòdul amb mitjans mecànics i
manuals. Procès realitzat amb mitjans mecànics, càrrega i transport a
centre autoritzat per a la recepció. (P - 0)

300,00

1,000

1

11 P22DDGT

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 50)

1,75

51,000

89,25

3 P2217-55T1

m3

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 47)

3,29

26,040

85,67

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de més de 5 i fins a 10 km. El preu inclou el temps
d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada,
la descàrrega i el viatge de tornada i la deposicó i les taxes de les
terres en centre autoritzat. (P - 54)

4,97

Desmuntatge per a substitució d'aixeta o fluxor muntat superficialment
o sobre aparell sanitari, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: (P - 45)

10,34

5 P21D0-HBKR

m3

u

26,040

3,000

31,02

u

Desmuntatge per a substitució de bomba amb connexions roscades,
de 0 a 2´´ de diàmetre nominal, amb mitjans manuals i desconnexió de
les xarxes de subministrament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor Criteri d'amidament: (P - 46)

21,53

1,000

21,53

7 P221D-DZ2S

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora Criteri d'amidament: m3 de volum excavat
segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 49)

8,22

5,000

41,10

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 Criteri d'amidament: m3 de volum excavat
segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. (P - 48)

8,22

m3

9,720

150,00

1,000

150,00

9,27

3,000

27,81

13 P2143-4RQX

m2

Enderroc de graons i base de formigó, en solera, zona accés a mòdul
prefabricat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 42)

8,64

3,000

25,92

14 P2143-4RR9

m2

Arrencada de bloc de formigó armat, amb recrescut del paviment de
morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 43)

10,50

8,000

84,00

Capítulo

01.01

1.423,64

Obra

01

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

02

FONAMENTACIÓ

1 P352-4RZB

m3

Fonament de formigó armat HA-30/B/20/IIIb abocat amb bomba, armat
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades i
encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 (P - 55)

2 0203

m2

ENCOFRAT LATERAL SABATES (P - 7)

21,00

10,800

226,80

3 0205

m3

Encatxat per base de solera de 25 cm de gruix, mitjançant reblert i
estesa en tongades de gruix no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb taula vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada. (P - 9)

10,00

38,600

386,00

4 0204

m2

Mur de 30 cm de gruix de fàbrica armada de bloc de formigó tipus
´´H´´ com encofrat perdut, llis color gris, 50x30x20 cm, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), subministrat a granel, amb peces
especials, omplert amb formigó de farciment, HA-25/B/12/IIa, preparat
en obra, abocat amb mitjans manuals, i armat amb acer UNE-EN
10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 45 kg / m³. El preu
inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements)
en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva
col·locació en obra. Armat vertical cada 25cm, diam. 8 int i 10 ext.,
amb pota superior de 15cm. Armat horitzontal diam. 2x diam. 10 cada
20cm, coronació 2x12 correguts. (P - 8)

40,00

21,600

864,00

5 0206

m2

Solera de formigó armat de 15 cm de gruix, realitzada amb formigó
HA-25 / B / 20 / IIa fabricat en central, i abocada amb cubilot, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la
seva superfície. (P - 10)

31,00

53,000

1.643,00

6 0209

m2

Solera de formigó armat de 8 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament des de camió, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a
armadura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats,
estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la
seva superfície i posterior aplicació de líquid de curat incolor, (0,15
l/m²); amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb
disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. (P - 12)

17,00

38,600

656,20

7 0207

ut

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de resistència
característica mínima 20 N/mm², mitjançant forat de 10 mm de
diàmetre i 125 mm de profunditat en l'interior del qual s'allotjarà una
butllofa de resina resina de vinilèster sense estirè, amb sorra de quars
o corindó i posterior inserció de vareta roscada amb femella i
volandera de d'acer inoxidable A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1, de
8 mm de diàmetre i 150 mm de longitud. Col.locació de 2 unitats per m
(cada 50cm). CONEXIÓ DE SOLERA A MUR EXISTENT.
(P - 11)

6,25

25,000

156,25

79,90

9 P22D1-DGOT

m2

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor (P - 53)

5,34

53,000

283,02

10 P22D-DG01

pa

Reposició traçat tub i comptador de gas subjecte a paret de bloc de
formigó actual (P - 52)

75,00

1,000

75,00

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

2

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 (P - 44)

TOTAL

Reposició porta i reixa de tancat actual en zona pati sud (P - 51)

Pàg.:

129,42

6 P21D2-CST8

8 P221B-EL6Z

pa

Data: 03/05/21

12 P214W-FEMK m

300,00

2 P2243-53AB

4 P240-DYP9

PRESSUPOST

167,72

3,240

543,41

EUR

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

PRESSUPOST
8 0211

ut

9 0210

kg

10 0201

TOTAL

m3

Capítulo

Data: 03/05/21

Pàg.:

Ancoratge químic estructural realitzat sobre formigó de resistència
característica mínima 20 N/mm², mitjançant forat de 14 mm de
diàmetre i 195 mm de profunditat en l'interior del qual s'allotjarà una
butllofa de resina resina de vinilèster sense estirè, amb sorra de quars
o corindó i posterior inserció de vareta roscada amb femella i
volandera de d'acer inoxidable A4-70, segons UNE-EN ISO 3506-1, de
12 mm de diàmetre i 200 mm de longitud. Col.locació de 2 unitats per
m (cada 50cm). CONEXIÓ DE PERFIL EN ´´L´´ A MUR EXISTENT.
(P - 14)

8,50

Acer laminat UNE-EN 10025 S235JR, en peça simple de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, HEB, L, acabat amb emprimació
antioxidant, conformant elements d'ancoratge, treballat en taller i fixat
mitjançant soldadura, per a reforç estructural col·locat a una altura de
fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures,
les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
(P - 13)

1,50

Capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, de
10 cm d'espessor, de formigó HL-150 / B / 20, fabricat en central i
abocada des de camió, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada. (P - 6)

72,00

25,000

3

PRESSUPOST

1,080

01.02

228,75

77,76

4.994,67

Obra

01

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

04

ESTRUCTURES

2 P4E4-4NRS

3 P4E1-445J

m2

m2

m

Paret estructural de dues cares vistes, de 37 cm de gruix, de bloc de
formigó
cel·lular
YTONG
o
similar,de
dimensions
32,5cmx25cmx36,5cm, de cara vista, llis, de color, amb components
hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment cola per a murs, recomanat per l'Industrial, amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, col·locat manualment i armat amb
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,
m2 de superfície realment executada incloent cèrcols i llindes i totes
les prescripcions necessàries segons el DIT de Ytong (P - 59)

46,87

Paret estructural de dues cares vistes, de 30 cm de gruix, de bloc de
formigó
cel·lular
YTONG
o
similar,de
dimensions
32,5cmx25cmx36,5cm, de cara vista, llis, de color, amb components
hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment cola per a murs, recomanat per l'Industrial, amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, col·locat manualment i armat amb
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,
m2 de superfície realment executada incloent cèrcols i llindes i totes
les prescripcions necessàries segons el DIT de Ytong (P - 58)

38,99

Cèrcol vertical per a bloc de formigó cel·lular, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, gris de cares vistes col·locada amb morter mixt
1:0,5:4 (P - 57)

60,65

33,000

3,700

7,600

1.546,71

460,94

m2

plaqueta de folrat cantell forjat (P - 71)

8,20

18,000

147,60

5 YTONG002

kg

ciment cola mur de bloc de formigó cel·lular específic de l'industrial (P
- 72)

0,55

325,000

178,75

6 YTONG003

m2

Plaques armades prefabricades de formigó cel·lular per a sostre de
25cm de gruix (P - 73)

69,75

50,000

3.487,50

UD

Transport suplementari blocs i tabics (P - 74)

8 YTONG005

UD

Transport suplementari plaques armades (P - 75)

300,00

1,000

300,00

1.400,00

1,000

1.400,00

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

01.04

4

7.665,76

01

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

05

COBERTES

1 P5ZD1-527K

m

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de zinc de 0,6
mm de gruix, preformada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament
respectivament, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 60)

34,35

31,000

1.064,85

2 P5ZH0-52EY

u

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa
antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P 61)

45,97

2,000

91,94

3 15123NCH

m2

Coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular,
capa separadora, impermeabilització amb una membrana d'una
làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i
acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera (P - 15)

40,66

50,000

2.033,00

4 P8K5-608P

m

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm d'amplària,
amb trencaaigües, col·locada adherida i segellada amb massilla de
poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini anoditzat fixats
mecànicament als brancals i segellats amb massilla de poliuretà (P 65)

37,43

44,000

1.646,92

Capítulo

01.05

4.836,71

Obra

01

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

06

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

1 P653-8QR0

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 136 mm, muntants cada 600 mm de 100 mm d'amplària i canals de
100 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 18 mm de gruix en cada
cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de
roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W (P - 62)

57,23

6,875

393,46

2 P846-9JO3

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat de 2400x1200 mm de 12,5
mm de gruix i vora afinada (BA), acabat amb perforacions agrupades,
amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades
cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P 63)

45,44

4,750

215,84

3 P435426

m2

mur de bloc de formigó de 30 cm per a continuació del mur existent en
el pati sud per a col·locació posterior de tanca (P - 56)

40,00

3,000

120,00

144,26

4 YTONG001

7 YTONG004

Capítulo

Obra

TOTAL
1 P4E4-5NRS

Pàg.:

212,50
TOTAL

152,500

Data: 03/05/21

TOTAL

Capítulo

01.06

729,30

Obra

01

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

07

IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS

1 E7B111D0

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (P - 23)

2,65

100,000

265,00

2 E7A24K0L

m2

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 200 μm i 192
g/m2, col·locada no adherida (P - 22)

1,85

50,000

92,50

3 E7C9H511

m2

Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W, amb

5,23

37,500

196,13

EUR

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol
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PRESSUPOST

Data: 03/05/21

Pàg.:

5

PRESSUPOST

Data: 03/05/21

Pàg.:

6

revestiment de paper kraft, col·locada sense adherir (P - 25)
4 E7C28631

TOTAL

m2

Capítulo

Aïllament tèrmic horitzontal de soleres en contacte amb el terreny
format per panell rígid de poliestirè extrudit, de superfície llisa i
mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica 1,5 m²K/W, conductivitat
tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat sobre solera, cobert amb un film de
polietilè de 0,2 mm d'espessor, preparat per a rebre una solera de
morter o formigó per damunt (no inclosa en aquest preu). (P - 24)

8,73

50,000

01.07

436,50

01
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Capítulo

08

REVESTIMENTS

1 E8989240

m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 27)

4,25

60,000

255,00

2 E8989C40

m2

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb esmalt de poliuretà
amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 28)

8,72

22,500

196,20

3 E812U312

m2

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d´alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6,
inclosa la part proporcional d'arestes i racons (P - 26)

14,16

50,000

708,00

4 E898K140

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat (P - 29)

3,59

50,000

179,50

5 P885-60A8

m2

Arrebossat amb morter monocapa (OC) de calç, de designació
CSI-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i
acabat raspat (P - 64)

22,07

45,750

1.009,70

6 PREPP

m2

Subministre i col·locació d'enrajolat amb rajola de valencia de color
blanc de mides 20x20, col·locades amb morter mix, amb junta de
vorada de col·lor blanc. Amb tot els elements necessaris per la seva
correcta col·locació (P - 68)

25,00

15,318

382,95

7 DFRERE

m2

taulell per a bany de DM de e=3cm revestit amb acbat blanc hidròfug
per a sobre de lavabo suportat amb dues esquadres metàl·liques de
40x40x5cm encastades a parament horitzontal fixe, amb tots els
elements per la seva col·locació i fixació, així com tots els segellats
amb silicona transparent per garantir la seva estanqueïtat i correcte
col·locació. Inclou sócol d'espessor 1.5cm, del mateix material
perimetralment en les trobades a paret i frontal de fusteria, de 7cm
d'alçada. (P - 21)

200,00

0,725

145,00

Capítulo

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
140x270 cm, amb balconera d'alumini lacat amb tres particions, dues
fixes i una abatible amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A
C3 segons normes, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de seguretat i cambra d'aire 4+4/8/5, incloent premarcs d'acer
galvanitzat i tot els elements necessaris per a la seva correcta
col·locació. El panell superior és abatible amb vidre transparent,
l'intermedi és amb butiral exterior i mirall per l'interior, i el panell inferior
és sandwitch amb alumini anoditzat a l'exterior i perparat per alicatar a
l'interior. La part superior de la fusteria incorpora una reixeta
longitudinal contínua de 20cm d'alçada del mateix acabat de la fusteria
(reixeta integrada) per a permetre la ventilació a través d'extractor
interior. Amb regulador de cabdal per l'interior (P - 18)

141,10

3,780

533,36

2 1A231NC2

m2

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta
per a un buit d'obra de 90x220 cm, amb bastiment per a envà, fulla
batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra. Amb premarc de fusta de
pi, manetes i mecanismes, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament. (P - 19)

165,74

1,000

165,74

3 1A23INC3

m2

Porta interior de fusta, pintada, amb porta corredissa de fusta per a un
buit d'obra de 80x220 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i
tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra. Amb premarc de fusta de pi,
manetes i mecanismes, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament. (P - 20)

150,00

1,000

150,00

4 1A1EF2A0

m2

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
470x270 cm, amb balconera d'alumini lacat amb una part envidriada
fixa i una altra mòbil opaca amb acabat d'alumini amb perfils de preu
alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes, bastiment de base
de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat i cambra d'aire
4+4/8/5. Inclou premarcs d'acer galvanitzat i tots els element
necessaris per la seva col·locació. Detall segons plànols (P - 17)

142,98

12,690

1.814,42

990,13

Obra

TOTAL

1 1A1EF3A0

01.08

TOTAL

01

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

09

FERMS I PAVIMENTS

TOTAL

Capítulo

Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu mitjà,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de
sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i
abrillantat (P - 16)

34,40

36,000

01.09

1.238,40

1.238,40

Obra

01
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Capítulo

10

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

2.663,52

Obra

01
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Capítulo

11

ENVIDRAMENT

1 EC174334

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 + 4 mm de gruix, cambra d'aire de
10 mm i lluna de 4 mm de gruix incolora trempada classe 1 (C) 2
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC (P - 31)

2 ECDWW

m2

mirall bany (P - 30)

TOTAL
m2

01.10

2.876,35

Obra

1 19C14432

Capítulo

Capítulo

73,68

13,840

1.019,73

150,00

1,260

189,00

01.11

1.208,73

Obra

01

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

12

VARIS I IMPREVISTOS

1 000GR

PA

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i
tractament de runes amb l'aplicació de les mesures correctores
medioambientals (P - 4)

300,00

1,000

300,00

2 000CQ

PA

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de
materials i control d'execució marcats en la normativa vigent (P - 3)

300,00

1,000

300,00

3 000SS

PA

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució
dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic
competent així com en el seu

300,00

1,000

300,00

EUR
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Pàg.:

7

desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i
Salut redactat pel contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi:
senyalitzacions, proteccions personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els
treballadors faran servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de
benestar en obra. (P - 5)
4 PY02-6153

u

Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa
formigó armat, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de
fondària (P - 69)

TOTAL

27,27

5,000

PA

A justificar per imprevistos (P - 41)

300,00

1,000

300,00

6 00003

u

Condemna, premarc i ferratges per recol·locació de porta exterior a
nova situació en muret de separació de l'escola bressol amb el centre
de día. Inclou material i mà d'obra necessària per a la fixació d'aquest
element en la nova situació per tal de permetre el seu correcte
funcionament d'obertura i tancament amb clau. (P - 1)

170,00

1,000

170,00

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb
mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4 (P - 70)

6,98

TOTAL

u

Capítulo

20,000

01.12
01

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

I1

INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ I VENTILACIÓ

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 32)

21,60

2,000

43,20

2 ED1PA

u

Evacuació d'aigues derivades de l'inodor (110mm) i el rentamans del
lavabo (60mm), amb tub de pvc de 110. Amb colces, girs, peces
auxiliars, abraçaderes i tot el que sigui necessari per la seva correcta
connexió a l'actual xarxa de l'edifici amb les pendents i xarxa
corresponent per al seu correcte funcionament (P - 0)

250,00

1,000

250,00

3 PDN0-H9SX

u

Aspirador de turbina d'acer inoxidable per a conductes quadrats de
160x160 mm a 240x240 mm, regulable, amb una capacitat d'aspiració
aproximada de 400 m3/h amb una velocitat del vent de 5 m/s, inclosos
els elements de fixació i adaptació al conducte, col·locat (P - 66)

103,22

0,000

0,00

4 0001

pa

Subministre i col·locació de conductes per la ventilació del bany.
Inclou peces auxiliar, reixetes, fixacions, conducte flexible d'alumini de
160mm de diàm, derivació a l'exterior, incorporació a fusteria amb
reixeta per la part superior. La reixa és contínua de l'amplada de la
fusteria, incorporada en ella. Amb tots els elements necessaris per la
seva correcta col·locació i funcionament (P - 2)

145,00

1,000

145,00

438,20

Obra

01
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Capítulo

I2

INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ

1 EEMPA

u

Desmuntatge, conservació i posterior col·locació de bomba de calor
actual. Inclou xarxa fins a difusors i bomba de calor. Instal·lació
elèctrica i d'evacuació d'aigues, ajudes a paleteria en general a base
d'obrir i tancar regates, col·locació de caixetins, elements
complementaris i mitjans auxiliars Inclou totes les peces auxiliars i mà
d'obra pròpia de la instal·lació, i tot el necessari per al seu correcte
funcionament amb prova final inclosa. (P - 0)

220,00

1,000

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

I3

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

1 EG3R2421

u

Caixa repartidora per a sistema de connexió ràpida, de material
termoplàstic lliure d'halògens, autoextingible i no propagador de la
flama, amb 2 circuits per a subministrament normal i d'emergència, 1
connector d'entrada monofàsic (3 pols) i 4 connectors de sortida
monofàsics (3 pols) per circuit, muntada superficialment (P - 33)

55,09

1,000

55,09

2 EG3RI3PA

u

Instal·lació elèctrica segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
R.D. 842/ 2002 2 de Agost, segons plànols d'instal·lacions, en
monofàsic a base de:-escomesa a la xarxa general de distribució i
compresa fins a la caixa general de protecció, es preveuran dos tubs
rígids e incombustibles de 120 mm de diàmetre que acabaran a la part
inferior del ´´C.G.P´´ // comptador que deriva de la caixa actual de
l'edifici // linia general repartidora fins a nou mòdul // caixa general de
protecció // línia repartidora// quadre de distribució format de ICP, ID i
6 PIES distribuits per sectors i consums. // instal·lacions amb tub
corrugat superficial, vist en paret, i en safata per sostre // caixes
d'empalme, regletes de connexió i cable segons norma // col·locació
de 6 punts de llum, 6 base d'endolls e interruptors grafiats en plànols
d'instal·lacions tipus Sol-Teide de BJC o similars // butlletins,
muntatges i probes. Amb tots els mecanismes i la instal·lació
necessària segons indicacions dels plànols d'instal·lacions (P - 0)

480,00

1,000

480,00

TOTAL

Capítulo

01.I3

535,09

Obra

01
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Capítulo

I4

INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT

1 EH413110

m

Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos
d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar
superficialment, col·locat (P - 34)

26,75

3,000

80,25

2 EH4L76JF

u

Projector d'alumini lineal de 650 mm de longitud, amb 18 leds, de 40
W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntat a carril
(P - 35)

133,46

5,000

667,30

Capítulo

01.I4

747,55

Obra

01
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Capítulo

I5

INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA

1 EJ13B71B

u

Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc i preu alt, encastat a taulell (P - 36)

104,89

1,000

104,89

2 EJ14BB13

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats,
de color blanc, preu mitjà, col·locat amb fixacions murals i connectat a
la xarxa d'evacuació (P - 37)

259,09

1,000

259,09

3 EJ3317N7

u

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,
de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 38)

10,69

0,000

0,00

4 EJ1PA

u

Instal·lació per aigua freda segons la normativa de la companyia
subministradora. Inclou certificats i probes necessàries. L'instal·lació
formada de: ramal general desde entrada desde edifici existent //
comptador // claus i vàlvules necesàries // distribució interior per

290,00

1,000

290,00

220,00

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

01

Capítulo

TOTAL

01.I1

8

220,00

Obra

139,60

1 ED111B71

Capítulo

Pàg.:

01.I2

1.645,95

Obra

TOTAL

Capítulo

Data: 03/05/21

136,35

5 IMP

7 PY04-5T83

PRESSUPOST

EUR

FASE 1 Ampliació Escola Bressol Castellterçol

PRESSUPOST

Data: 03/05/21

Pàg.:

9

alimentar els punts i sanitaris indicats als plànols d'instal·lacions //
claus de pas a cada cambra húmida // instal·lació de tub de polietilè
reticular (PEX) empotrat segons quadres de càlculs // muntatges de
sanitaris, peces d'aigua i griferies. (P - 0)
5 PJ217-3SBW

TOTAL

u

Capítulo

Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell
o aparell sanitari, de llautó daurat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets (P 67)

185,94

0,000

01.I5

0,00

653,98

Obra

01
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Capítulo

I6

INSTAL·LACIÓ AUDIOVISUALS

1 EPD11141

u

Caixa de registre d'enllaç per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa
d'acer lacat amb aïllament interior i amb porta de planxa d'acer lacat,
de 500x500x150 mm, muntada superficialment (P - 40)

91,70

1,000

91,70

2 EPDPA

u

Xarxa de cabelejat i mecanísmes per a l'accés de dades i internet amb
dos punts de connexió. Amb cablejat superficial en paret vertical i
sobre safata en els trams horitzontals. A connectar amb la xarxa
existent de l'edifici actual. (P - 39)

300,00

1,000

300,00

TOTAL

Capítulo

01.I6

391,70

Resum de pressupost

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=
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NIVELL 2: Capítulo
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.01
TREBALLS PREVIS
1.423,64
Capítulo
01.02
FONAMENTACIÓ
4.994,67
Capítulo
01.04
ESTRUCTURES
7.665,76
Capítulo
01.05
COBERTES
4.836,71
Capítulo
01.06
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
729,30
Capítulo
01.07
IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS
990,13
Capítulo
01.08
REVESTIMENTS
2.876,35
Capítulo
01.09
FERMS I PAVIMENTS
1.238,40
Capítulo
01.10
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
2.663,52
Capítulo
01.11
ENVIDRAMENT
1.208,73
Capítulo
01.12
VARIS I IMPREVISTOS
1.645,95
Capítulo
01.I1
INSTAL·LACIÓ EVACUACIÓ I VENTILACIÓ
438,20
Capítulo
01.I2
INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
220,00
Capítulo
01.I3
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
535,09
Capítulo
01.I4
INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT
747,55
Capítulo
01.I5
INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA
653,98
Capítulo
01.I6
INSTAL·LACIÓ AUDIOVISUALS
391,70
Obra
01
FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ
33.259,68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
33.259,68
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

33.259,68

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 33.259,68..............................................................

4.323,76

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 33.259,68.................................................................

1.995,58

Subtotal

39.579,02

21 % IVA SOBRE 39.579,02.................................................................................................

8.311,59

€

47.890,61

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

01

FASE 01: CONSTRUCCIIÓ AULA PROFESSORS (AMPLIACIÓ E

33.259,68
33.259,68

euros

( QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )

1

Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
Construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de Castellterçol

8.‐ PRESSUPOST (FASE 2)

MEMÒRIA
Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

M 20

FASE 02: TREBALLS VARIS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Quadre de preus I

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Data:

03/05/21

Pàg.:

1

P-1

000CQ

PA

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de materials i control d'execució
marcats en la normativa vigent
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-2

000GR

PA

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i tractament de runes amb
l'aplicació de les mesures correctores medioambientals
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-3

000SS

PA

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel
contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi: senyalitzacions, proteccions
personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els treballadors faran
servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de benestar en obra.
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-4

151123END

m2

Enderroc elements en mal estat de coberta invertida actual. Inclou retirada del material en
mal estat de l'antiga coberta, preparació de la base (mitges canyes, reparació de suports,
etc) i aplicació dels nous materials de coberta
(QUINZE EUROS)

15,00

€

P-5

15123NCN

m2

Reparació en coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8
kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb
plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de
terrat amb capa de protecció de palet de riera.
(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

40,66

€

P-6

END01

u

Enderroc claraboia actual, incloent mitjans mecànics, càrrega i transport fins a punt gestor de
runa autoritzat.
(CENT EUROS)

100,00

€

P-7

IMP

PA

A justificar per imprevistos
(QUATRE-CENTS EUROS)

400,00

€

P-8

P556-4X3P

u

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra
de 100x50 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques
(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

142,34

€

P-9

P5ZD1-527K

m

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix,
preformada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter
de ciment 1:4
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

34,35

€

P-10

P5ZH0-52EY

u

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent
(QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

45,97

€

P-11

P8K5-608P

m

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm d'amplària, amb trencaaigües,
col·locada adherida i segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini
anoditzat fixats mecànicament als brancals i segellats amb massilla de poliuretà
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

37,43

€

FASE 02: TREBALLS VARIS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-12

REPFUST

ml

Data:

03/05/21

REPARACIO CLARABOIES AULES, reparació similar al de la resta de la coberta, amb
reposició dels actuals minvells i trobades perimetrals entre la fusteria i la coberta. Posterior
pintat de fusteries, amb procés previ de decapat, polit i regularització de la fusta per deixar-la
en òptimes condicions i obrir el porus per als tractaments hidròfugs de les pintures que
s’aplicaran a continuació, amb primera capa de fons com a imprimació i dues capes d’acabat
amb pintura esmaltada per a exteriors.

Pàg.:

135,00

2

€

(CENT TRENTA-CINC EUROS)

Quadre de preus II

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

FASE 02: TREBALLS VARIS

FASE 02: TREBALLS VARIS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

P-7

000CQ

000GR

000SS

151123END

15123NCN

END01

IMP

PA

PA

PA

m2

m2

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Data: 03/05/21

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de materials i control d'execució
marcats en la normativa vigent
Sense descomposició
Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i tractament de runes amb
l'aplicació de les mesures correctores medioambientals
Sense descomposició
Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel
contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi: senyalitzacions, proteccions
personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els treballadors faran
servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de benestar en obra.
Sense descomposició

P-9

P556-4X3P

u

€

300,00000

€

300,00

€

300,00000

€

300,00

€

€

15,00000

€

40,66

€

40,66000

€

100,00

€

100,00000

€

400,00
400,00000

€
€

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra
de 100x50 cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

142,34

€

Reparació en coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8
kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb
plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de
terrat amb capa de protecció de palet de riera.
Altres conceptes

A justificar per imprevistos

B5ZZB-131G

u

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

1,26000

€

B553-09CJ

u

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit
d'obra de 100x50 cm amb sòcol prefabricat
Altres conceptes

110,24000

€

30,84000

€

P5ZD1-527K m

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix,
preformada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter
de ciment 1:4

34,35

€

B5ZD0-0KWD m

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 15 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 4 plecs

7,00740

€

B5ZD0-0KWC m

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament,
com a màxim, amb 4 plecs

10,54680

€

B7Z0-13F3

Emulsió bituminosa, tipus ED

0,28760
16,50820

€
€

45,97

€

kg

P5ZH0-52E

u

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa antigrava metàl·lica,
adherida sobre làmina bituminosa en calent

BD55-0N3Y

P-11

P8K5-608P

u

m

Data: 03/05/21

Bonera de paret de goma termoplàstica de 100x100 mm de costat, amb tapa antigrava
metàl·lica
Altres conceptes

P-12

Pàg.:

21,81000

2

€

24,16000

€

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm d'amplària, amb trencaaigües,
col·locada adherida i segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini
anoditzat fixats mecànicament als brancals i segellats amb massilla de poliuretà

37,43

€

21,00000

€

B8K4-16I1

m

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 15 μm d'1,5 mm de gruix, de 52 cm de
desenvolupament màxim, amb 3 plecs longitudinals

B7JE-0GTI

dm3

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

2,10974

€

B8ZG-17X9

m

Perfil U d'alumini anoditzat de color, de 15x15 mm, 1,5 mm de gruix

1,17600

€

B0AO-07II

u

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

0,17000
12,97426

€
€

REPARACIO CLARABOIES AULES, reparació similar al de la resta de la coberta, amb
reposició dels actuals minvells i trobades perimetrals entre la fusteria i la coberta. Posterior
pintat de fusteries, amb procés previ de decapat, polit i regularització de la fusta per deixar-la
en òptimes condicions i obrir el porus per als tractaments hidròfugs de les pintures que
s’aplicaran a continuació, amb primera capa de fons com a imprimació i dues capes d’acabat
amb pintura esmaltada per a exteriors.

135,00

€

Sense descomposició

135,00000

€

Altres conceptes

15,00

Enderroc elements en mal estat de coberta invertida actual. Inclou retirada del material en
mal estat de l'antiga coberta, preparació de la base (mitges canyes, reparació de suports,
etc) i aplicació dels nous materials de coberta
Sense descomposició

Altres conceptes
P-10

300,00

€

Sense descomposició
P-8

1

300,00000

Enderroc claraboia actual, incloent mitjans mecànics, càrrega i transport fins a punt gestor de
runa autoritzat.
Sense descomposició

PA

Pàg.:

REPFUST

ml

FASE 02: TREBALLS VARIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

1

MA D'OBRA

Justificació d'elements

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

22,51000

€

A0D-0007

h

Peón

17,24000

€

A0E-000A

h

Peón especialista

17,76000

€

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

25,36000

€

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

25,36000

€

FASE 02: TREBALLS VARIS

FASE 02: TREBALLS VARIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C176-00FX

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

3

MATERIALS

h

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Formigonera de 165 l

1,78000

€

1,60000

€

17,03000

€

103,55000

€

0,17000

€

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa amb 1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de
100x50 cm amb sòcol prefabricat

110,24000

€

m

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs

10,34000

€

B5ZD0-0KWD

m

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, de 15 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs

6,87000

€

B5ZZB-131G

u

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

0,21000

€

11,96000

€

0,83000

€

20,00000

€

1,96000

€

21,81000

€

B011-05ME

m3

Aigua

B03L-05N7

t

Sorra de pedrera per a morters

B055-067M

t

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

B0AO-07II

u

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

B553-09CJ

u

B5ZD0-0KWC

B7JE-0GTI

dm3

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

B7Z0-13F3

kg

Emulsió bituminosa, tipus ED

B8K4-16I1

m

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 15 μm d'1,5 mm de gruix, de 52 cm de
desenvolupament màxim, amb 3 plecs longitudinals

B8ZG-17X9

m

Perfil U d'alumini anoditzat de color, de 15x15 mm, 1,5 mm de gruix

BD55-0N3Y

u

Bonera de paret de goma termoplàstica de 100x100 mm de costat, amb tapa antigrava metàl·lica

FASE 02: TREBALLS VARIS

FASE 02: TREBALLS VARIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

4

ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LT5

m3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

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

Rend.: 1,000

84,74000

Unitats

Preu

Parcial

€

P-1

000CQ

PA

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els
assaigs de materials i control d'execució marcats en
la normativa vigent

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Import

300,00

Peón especialista

1,000 /R x

17,76000 =

Subtotal:

17,76000

P-2

000GR

PA

Maquinària
C176-00FX h

Formigonera de 165 l

0,700 /R x

1,78000 =

Subtotal:

1,24600

Materials
B03L-05N7 t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

17,03000 =

25,88560

B055-067M t

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

0,380

x

103,55000 =

39,34900

B011-05ME m3

Aigua

0,200

x

1,60000 =

0,32000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

65,55460
1,00 %

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció,
separació i tractament de runes amb l'aplicació de les
mesures correctores medioambientals

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,24600
1,24600

300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

17,76000
17,76000

€

300,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
h

5

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0E-000A

Pàg.:

300,00

€

300,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-3

000SS

PA

65,55460
0,17760

COST DIRECTE

84,73820

COST EXECUCIÓ MATERIAL

84,73820

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris
per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per
Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla
de Seguretat i Salut redactat pel contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en
principi: senyalitzacions, proteccions personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la
reglamentació vigent. Els treballadors faran servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com
instal·lacions de benestar en obra.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

300,00

€

300,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-4

151123END

m2

Enderroc elements en mal estat de coberta invertida
actual. Inclou retirada del material en mal estat de
l'antiga coberta, preparació de la base (mitges
canyes, reparació de suports, etc) i aplicació dels
nous materials de coberta

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

15,00

€

15,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-5

15123NCN

m2

Reparació en coberta invertida no transitable amb
pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina
de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2,
aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de
40 mm, capa separadora amb geotèxtil i acabat de
terrat amb capa de protecció de palet de riera.

Rend.: 1,000

Unitats

40,66

Preu

Parcial

Partides d'obra
E71387LK

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre capa

1,000

x

13,45000 =

13,45000

€

Import

FASE 02: TREBALLS VARIS

FASE 02: TREBALLS VARIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

separadora amb geotèxtil
m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

1,000

x

2,31160 =

2,31160

E5113351

m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

1,000

x

4,50410 =

4,50410

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

1,000

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

1,000

E5Z15N40

m2

m2

x

6,80820 =

E7C29471

m2

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000

6,81

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,80820

_______________________________________________________________________________________________________________
P-6
x

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

13,58928 =

END01

u

Enderroc claraboia actual, incloent mitjans mecànics,
càrrega i transport fins a punt gestor de runa
autoritzat.

13,58928

40,66318

Rend.: 1,000

100,00

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

40,66318
40,66318
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de
riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix,
col·locat sense adherir

4,50

IMP

PA

A justificar per imprevistos

100,00000
0,00000

0,00 %

Rend.: 1,000

P-8

P556-4X3P

u

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, d'1
làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x50
cm amb sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions
mecàniques

4,5000
13,59

€

13,5900

_______________________________________________________________________________________________________________
Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

13,45

13,45000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

2,31

0,00 %

€

2,31000
0,00000
2,3100

_______________________________________________________________________________________________________________

142,34

Preu

Parcial

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,700 /R x

25,36000 =

17,75200

A0D-0007

h

Peón

0,700 /R x

17,24000 =

12,06800

€

Import

Subtotal:

29,82000

29,82000

Materials
B553-09CJ

u

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa amb 1
làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x50
cm amb sòcol prefabricat

1,000

x

110,24000 =

110,24000

B5ZZB-131 u

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

6,000

x

0,21000 =

1,26000

B07F-0LT5

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

0,0032

x

84,73820 =

0,27116

m3

Subtotal:

13,4500

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

400,0000

Unitats

€

_______________________________________________________________________________________________________________
E7B111A0

0,00 %

Ma d'obra

13,59000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FP, amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre capa
separadora amb geotèxtil

€

400,00000
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

4,50000
0,00000

0,00 %

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

400,00

_______________________________________________________________________________________________________________

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E71387LK

100,0000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

_______________________________________________________________________________________________________________
Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

€

_______________________________________________________________________________________________________________
P-7

40,66318

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

m2

€

6,8100

COST EXECUCIÓ MATERIAL

E5Z15N40

7

6,81000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

E5113351

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

E7B111A0

E7C29471

Data: 03/05/21

111,77116

111,77116

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,74550

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

142,33666
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

142,33666

FASE 02: TREBALLS VARIS

FASE 02: TREBALLS VARIS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

P-9

P5ZD1-527K

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

m

Minvell encastat al parament, de dues peces de
planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, preformada i de
15 cm i 40 cm de desenvolupament respectivament,
col·locades amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000

Unitats

34,35

Preu

Parcial

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,490 /R x

A0F-000T

h

Oficial 1a paleta

0,100 /R x

25,36000 =

2,53600

A0D-0007

h

Peón

0,050 /R x

17,24000 =

0,86200

€

P-11

P8K5-608P

m

Import

25,36000 =

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de
29 cm d'amplària, amb trencaaigües, col·locada
adherida i segellada amb massilla de poliuretà i
tapajunts amb perfil U d'alumini anoditzat fixats
mecànicament als brancals i segellats amb massilla
de poliuretà

Subtotal:
B5ZD0-0KW m

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de
gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 4 plecs

B7Z0-13F3

Emulsió bituminosa, tipus ED

kg

B5ZD0-0KW m

B07F-0LT5

m3

1,020

x

0,3465

x

0,83000 =

0,28760

1,020

x

6,87000 =

7,00740

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

0,0053

x

84,73820 =

h

Peón

0,300 /R x

17,24000 =

5,17200

h

Oficial 1a paleta

0,300 /R x

25,36000 =

7,60800

Subtotal:

0,44911

18,29091

0,23737

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

34,35268
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

34,35268
45,97

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01-FEP3

h

Ajudant col·locador

0,325 /R x

22,51000 =

7,31575

A0F-000D

h

Oficial 1a col·locador

0,650 /R x

25,36000 =

16,48400

Subtotal:

23,79975

23,79975

Materials

m

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de
15 μm d'1,5 mm de gruix, de 52 cm de
desenvolupament màxim, amb 3 plecs longitudinals

1,050

x

20,00000 =

21,00000

B7JE-0GTI

dm3

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

0,1764

x

11,96000 =

2,10974

B8ZG-17X9 m

Perfil U d'alumini anoditzat de color, de 15x15 mm,
1,5 mm de gruix

0,600

x

1,96000 =

1,17600

B0AO-07II

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

1,000

x

0,17000 =

0,17000

u

Bonera de paret de goma termoplàstica de 100x100
mm de costat, amb tapa antigrava metàl·lica

1,000

x

21,81000 =

Subtotal:

24,45574

24,45574

1,50 %

0,19170

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

37,42744
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

REPFUST

ml

REPARACIO CLARABOIES AULES, reparació
similar al de la resta de la coberta, amb reposició dels
actuals minvells i trobades perimetrals entre la
fusteria i la coberta. Posterior pintat de fusteries, amb
procés previ de decapat, polit i regularització de la
fusta per deixar-la en òptimes condicions i obrir el
porus per als tractaments hidròfugs de les pintures
que s’aplicaran a continuació, amb primera capa de
fons com a imprimació i dues capes d’acabat amb
pintura esmaltada per a exteriors.

37,42744

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

135,00

0,00 %

€

135,00000
0,00000
135,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
21,81000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,35700

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

45,96675
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

21,81000
21,81000

12,78000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
BD55-0N3Y u

Import

12,78000

B8K4-16I1

18,29091

1,50 %

Rend.: 1,000

€

Materials

DESPESES AUXILIARS

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100
mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre
làmina bituminosa en calent

Parcial

A0D-0007

Subtotal:
Subtotal:

u

Preu

A0F-000T
15,82440

10,54680

Peça per a minvell de planxa de zinc de 0,6 mm de
gruix, de 15 cm de desenvolupament, com a màxim,
amb 4 plecs

37,43

Ma d'obra

15,82440
10,34000 =

Rend.: 1,000

Unitats

12,42640

Materials

P5ZH0-52EY

9

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-10

Pàg.:

45,96675

FASE 02: TREBALLS VARIS

AMIDAMENTS
Obra
Capítulo

1

Data: 03/05/21
02
01

P5ZD1-527K
Num.

m

Pàg.:

FASE 02: ALTRES TASQUES DE MANTENIMENT (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
REPARACIÓ PUNTUAL EN TOTA LA COBERTA

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix, preformada i de 15 cm i 40
cm de desenvolupament respectivament, col·locades amb morter de ciment 1:4

Text

Tipus

1

coberta acces
coberta aules
3 coberta ampliacio existent

[C]

[D]

[E]

[F]

61,000
55,000
30,000

2

P5ZH0-52EY

u

146,000

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent
AMIDAMENT DIRECTE

3

P8K5-608P

Num.

m

10,000

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm d'amplària, amb trencaaigües, col·locada adherida i
segellada amb massilla de poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini anoditzat fixats mecànicament als
brancals i segellats amb massilla de poliuretà

Text

Tipus

1

coberta acces
coberta aules
3 coberta ampliacio existent

[C]

[D]

[E]

[F]

61,000
55,000
30,000

2

15123NCN

m2

146,000

Reparació en coberta invertida no transitable amb pendents de formigó cel·lular, capa separadora,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa
separadora amb geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera.

Amidaments
Num.

Text

Tipus

1

coberta acces
coberta aules
3 coberta ampliacio existent

[C]

[D]

[E]

[F]

205,000
121,000
26,000

2

151123END

Num.

m2

352,000

Enderroc elements en mal estat de coberta invertida actual. Inclou retirada del material en mal estat de l'antiga
coberta, preparació de la base (mitges canyes, reparació de suports, etc) i aplicació dels nous materials de
coberta

Text

Tipus

1

coberta acces
coberta aules
3 coberta ampliacio existent
2

[C]

[D]

[E]

205,000
121,000
26,000

02
02

[F]

TOTAL Fórmula

205,000 C#*D#*E#*F#
121,000 C#*D#*E#*F#
26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

205,000 C#*D#*E#*F#
121,000 C#*D#*E#*F#
26,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

TOTAL Fórmula

61,000 C#*D#*E#*F#
55,000 C#*D#*E#*F#
30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

61,000 C#*D#*E#*F#
55,000 C#*D#*E#*F#
30,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

352,000

FASE 02: ALTRES TASQUES DE MANTENIMENT (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
REPARACIÓ FUSTERIA CLARABOIES A LES AULES

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

1

FASE 02: TREBALLS VARIS

AMIDAMENTS
1

REPFUST

Num.

Data: 03/05/21

ml

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

11,500
5,000
5,000

2
3

02
03

P556-4X3P

u

END01

02
07

000SS

PA

000CQ

PA

4

000GR

IMP

PA

PA

Pressupost

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi: senyalitzacions, proteccions personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els treballadors faran servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de benestar en obra.
1,000

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de materials i control d'execució marcats en la
normativa vigent
AMIDAMENT DIRECTE

3

1,000

FASE 02: ALTRES TASQUES DE MANTENIMENT (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
VARIS I IMPREVISTOS

AMIDAMENT DIRECTE
2

1,000

Enderroc claraboia actual, incloent mitjans mecànics, càrrega i transport fins a punt gestor de runa autoritzat.
AMIDAMENT DIRECTE

1

21,500

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, d'1 làmina de metacrilat, per a un buit d'obra de 100x50 cm amb
sòcol prefabricat, col·locada amb fixacions mecàniques

u

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

FASE 02: ALTRES TASQUES DE MANTENIMENT (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
REPARACIÓ DE LA CLARABOIA PATI NORD

AMIDAMENT DIRECTE
2

[F]

11,500 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

1,000

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i tractament de runes amb l'aplicació de les
mesures correctores medioambientals
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

A justificar per imprevistos

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

2

REPARACIO CLARABOIES AULES, reparació similar al de la resta de la coberta, amb reposició dels actuals
minvells i trobades perimetrals entre la fusteria i la coberta. Posterior pintat de fusteries, amb procés previ de
decapat, polit i regularització de la fusta per deixar-la en òptimes condicions i obrir el porus per als tractaments
hidròfugs de les pintures que s’aplicaran a continuació, amb primera capa de fons com a imprimació i dues
capes d’acabat amb pintura esmaltada per a exteriors.

Text

Obra
Capítulo

Pàg.:

FASE 02: TREBALLS VARIS

FASE 02: TREBALLS VARIS

PRESSUPOST

Data: 03/05/21

Pàg.:

Obra

02

FASE 02: ALTRES TASQUES DE MANTENIMENT (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

01

REPARACIÓ PUNTUAL EN TOTA LA COBERTA

1

1 P5ZD1-527K

m

Minvell encastat al parament, de dues peces de planxa de zinc de 0,6
mm de gruix, preformada i de 15 cm i 40 cm de desenvolupament
respectivament, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 9)

34,35

146,000

5.015,10

2 P5ZH0-52EY

u

Bonera de paret de goma termoplàstica, de 100x100 mm amb tapa
antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent (P 10)

45,97

10,000

459,70

3 P8K5-608P

m

Escopidor de planxa plegada d'alumini anoditzat de 29 cm d'amplària,
amb trencaaigües, col·locada adherida i segellada amb massilla de
poliuretà i tapajunts amb perfil U d'alumini anoditzat fixats
mecànicament als brancals i segellats amb massilla de poliuretà (P 11)

37,43

146,000

5.464,78

4 15123NCN

m2

Reparació en coberta invertida no transitable amb pendents de
formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina
de betum modificat LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, aïllament amb
plaques de poliestirè extruït (XPS) de 40 mm, capa separadora amb
geotèxtil i acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera. (P
- 5)

40,66

352,000

14.312,32

Enderroc elements en mal estat de coberta invertida actual. Inclou
retirada del material en mal estat de l'antiga coberta, preparació de la
base (mitges canyes, reparació de suports, etc) i aplicació dels nous
materials de coberta (P - 4)

15,00

5 151123END

TOTAL

m2

Capítulo

352,000

02.01
02

FASE 02: ALTRES TASQUES DE MANTENIMENT (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

02

REPARACIÓ FUSTERIA CLARABOIES A LES AULES

TOTAL

ml

Capítulo

REPARACIO CLARABOIES AULES, reparació similar al de la resta de
la coberta, amb reposició dels actuals minvells i trobades perimetrals
entre la fusteria i la coberta. Posterior pintat de fusteries, amb procés
previ de decapat, polit i regularització de la fusta per deixar-la en
òptimes condicions i obrir el porus per als tractaments hidròfugs de les
pintures que s’aplicaran a continuació, amb primera capa de fons com
a imprimació i dues capes d’acabat amb pintura esmaltada per a
exteriors.
(P - 12)

135,00

21,500

02.02
02

FASE 02: ALTRES TASQUES DE MANTENIMENT (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

03

REPARACIÓ DE LA CLARABOIA PATI NORD

u

Claraboia rectangular de forma parabòlica, fixa, d'1 làmina de
metacrilat, per a un buit d'obra de 100x50 cm amb sòcol prefabricat,
col·locada amb fixacions mecàniques (P - 8)

142,34

1,000

142,34

2 END01

u

Enderroc claraboia actual, incloent mitjans mecànics, càrrega i
transport fins a punt gestor de runa autoritzat. (P - 6)

100,00

1,000

100,00

02.03

02

FASE 02: ALTRES TASQUES DE MANTENIMENT (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

07

VARIS I IMPREVISTOS

1 000SS

PA

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució
dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic
competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i
Salut redactat pel contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi:
senyalitzacions, proteccions personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els
treballadors faran servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de
benestar en obra. (P - 3)

300,00

1,000

300,00

2 000CQ

PA

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de
materials i control d'execució marcats en la normativa vigent (P - 1)

300,00

1,000

300,00

3 000GR

PA

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i
tractament de runes amb l'aplicació de les mesures correctores
medioambientals (P - 2)

300,00

1,000

300,00

4 IMP

PA

A justificar per imprevistos (P - 7)

400,00

1,000

400,00

TOTAL

Capítulo

02.07

1.300,00

242,34

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Obra

2

2.902,50

1 P556-4X3P

Capítulo

Pàg.:

2.902,50

Obra

TOTAL

Data: 03/05/21

30.531,90

Obra

1 REPFUST

5.280,00

PRESSUPOST

EUR

FASE 02: TREBALLS VARIS

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 03/05/21

Pàg.:

1

NIVELL 2: Capítulo
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
02.01
REPARACIÓ PUNTUAL EN TOTA LA COBERTA
30.531,90
Capítulo
02.02
REPARACIÓ FUSTERIA CLARABOIES A LES AULES
2.902,50
Capítulo
02.03
REPARACIÓ DE LA CLARABOIA PATI NORD
242,34
Capítulo
02.07
VARIS I IMPREVISTOS
1.300,00
Obra
02
FASE 02: ALTRES TASQUES DE MANTENIMENT (ESCOLA BR
34.976,74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
34.976,74
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra

02

FASE 02: ALTRES TASQUES DE MANTENIMENT (ESCOLA BRE

34.976,74
34.976,74

Resum de pressupost

euros

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

FASE 02: TREBALLS VARIS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

34.976,74

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 34.976,74..............................................................

4.546,98

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 34.976,74.................................................................

2.098,60

Subtotal

41.622,32

21 % IVA SOBRE 41.622,32.................................................................................................

8.740,69

€

50.363,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CINQUANTA MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS )

1

Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
Construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de Castellterçol

9.‐ PRESSUPOST (FASE 3)

MEMÒRIA
Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

M 22

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

03/05/21

Pàg.:

1

P-1

00002

ml

Canal de plàstic o composites i reixeta superior metàl·lica de drenatge per a exterior
prefabricada, resistent al transit de vianants, amb la prescripcio de canal A15 de Acodrain,
model Mufle 4all o similar. Subministre i col·locació, amb unió de peces, segellat, fixat al
paviment, connectat a xarxa de senejament, amb proves d'estanqueitat, solapaments, peces
especials i tot el necessari
(VINT-I-VUIT EUROS)

28,00

€

P-2

000CQ

PA

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de materials i control d'execució
marcats en la normativa vigent
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-3

000GR

PA

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i tractament de runes amb
l'aplicació de les mesures correctores medioambientals
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-4

000SS

PA

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel
contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi: senyalitzacions, proteccions
personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els treballadors faran
servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de benestar en obra.
(TRES-CENTS EUROS)

300,00

€

P-5

ANS011CO

m²

Suministro y puesta en obra de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor medio,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, con adición de refuerzo no estructural mediante
fibras de polipropileno, tipo M-12, monofilamento de 12 mm de longitud (con una dotación
aproximada de 1 kg/m²), con acabado superficial semipulido mediante fratasadora
mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, mediante compactación del fondo y
colocación de film de polietileno como capa separadora, con un espesor de 400 galgas o 0'1
mm, no adherida, sobre el terreno, solera o sobre un encachado, con un solape mínimo entre
rollos equivalente al 10% de su anchura; con p.p. de extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, formando una retícula de 4x4 m, por medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera. Medida la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

22,68

€

P-6

ARR01

PA

Arranjament de la zona de comptadors, consistent en la substitució de l'actual tancament
(enderroc, càrrega i transport de l'actual porticó) i subministre i col·locació del nou element
metàl·lic d'acer galvanitzat pintat en calent, amb dues portelles de dimensions similars a les
actuals (2,00x1,50cm), amb nous ancoratges en frontissa i pany de Companyia Jis. Amb
acabat pintat amb dues capes d'imprimació per color a decidir per la DF. Inclou tots els
elelments necesssaris per a la seva utilització i correcte funcionament.
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

450,00

€

Quadre de preus I
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

2

P-7

ARR03

m2

Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior,
amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a
una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense
additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans (P - 1)
(SEIXANTA-NOU EUROS)

69,00

€

P-8

CIT03A032

m²

Suministro y puesta en obra de revestimiento de protección de pavimento urbano en zonas
peatonales, con sistema COMPOTOP sobre aglomerado asfáltico envejecido existente y
áreas de solera de hormigón, de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, de 3 mm de
espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE
41901 EX, resbaladicidad clase 3 según CTE, reacción al fuego Bfl-s1, según UNE-EN
13501-1, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <4'0 g en húmedo tras
1000 ciclos; obtenido mediante la aplicación sucesiva de:
- Aplicación de un puente de adherencia mediante acondicionador acrílico de superficies
Aqua-Bond 2000 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²), sobre pavimento soporte existente
de aglomerado asfáltico (no incluido en este precio), con p.p. de imprimación con pintura
Composol, a base de resinas epoxi bicomponente (rendimiento aproximado de 0,25 kg/m²),
sobre superficie soporte de hormigón.
- Una capa de regularización de la superficie con mortero Composeal Sintético, a base de
una mezcla de emulsiones de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y
pigmentos (rendimiento aproximado de 2'5 kg/m², según el estado del soporte).
- Y sistema compuesto por la aplicación sucesiva de dos capas con mortero Compotop, a
base de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos (rendimiento
aproximado 3 kg/m² entre ambas capas); y una capa de sellado con pintura al agua Paintex,
a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproximado de
0,5 kg/m²).
Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, excepto las capas de imprimación
aplicadas con rodillo o pistola tipo airless, dejando secar totalmente cada una de ellas antes
de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir en
esta partida la preparación del soporte, ni las juntas de construcción, ni las juntas
perimetrales. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de las
capas de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación, con rodillo o pistola,
de la capa de imprimación. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.
(DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

19,29

€

P-9

CIT12T128

m²

Preparación de soporte existente compuesto por aglomerado asfáltico envejecido y áreas de
solera de hormigón, consistente en:
- Limpieza a fondo de toda la superficie con agua a presión controlada; con apoyo de
herramientas manuales para la retirada total de la vegetación existente en el pavimento,
incluyendo limpieza y vaciado de juntas constructivas.
- P.P. de desbastado mecánico suave en zonas de hormigón con empleo de disco de
diamante para incrementar la porosidad superficial del soporte donde resulte necesario y p.p.
de diamantado intenso para eliminación de resaltes o irregularidades.
Con limpieza y recogida del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico,
acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. Medida la superficie total del soporte a
tratar.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los
pilares.
(TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

3,83

€

P-10

E01DPP045

m²

Demolición selectiva de pavimento de aglomerado asfáltico disgregado, con apoyo de
martillo neumático, incluyendo replanteo, delimitación y corte de la zona a demoler, con p.p.
excavación complementaria de tierras o gravas hasta alcanzar un cajeado de 10 cm de
espesor, incluso compactación del fondo resultante, con de retirada y carga de escombros y
tierras a camión, sin transporte a vertedero o gestor autorizado, con p.p. de medidas de

23,41

€

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Data:

03/05/21

Pàg.:

3

protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los
pilares.
(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
400,00

€

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió. Repicat per col·locació peces especials per xarxa de
sanejament pati
(DEU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

10,79

€

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter
(TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

3,45

€

P-11

IMP

PA

A justificar per imprevistos
(QUATRE-CENTS EUROS)

P-12

P2146-DJ3U

m2

P-13

P976-HDL5

m

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

00002

000CQ

000GR

000SS

ANS011CO

ml

PA

PA

PA

m²

Quadre de preus II

P-6

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Data: 03/05/21

Canal de plàstic o composites i reixeta superior metàl·lica de drenatge per a exterior
prefabricada, resistent al transit de vianants, amb la prescripcio de canal A15 de Acodrain,
model Mufle 4all o similar. Subministre i col·locació, amb unió de peces, segellat, fixat al
paviment, connectat a xarxa de senejament, amb proves d'estanqueitat, solapaments, peces
especials i tot el necessari
Sense descomposició
Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de materials i control d'execució
marcats en la normativa vigent
Sense descomposició
Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i tractament de runes amb
l'aplicació de les mesures correctores medioambientals
Sense descomposició
Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel
contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi: senyalitzacions, proteccions
personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els treballadors faran
servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de benestar en obra.
Sense descomposició
Suministro y puesta en obra de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor medio,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, con adición de refuerzo no estructural mediante
fibras de polipropileno, tipo M-12, monofilamento de 12 mm de longitud (con una dotación
aproximada de 1 kg/m²), con acabado superficial semipulido mediante fratasadora
mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, mediante compactación del fondo y
colocación de film de polietileno como capa separadora, con un espesor de 400 galgas o 0'1
mm, no adherida, sobre el terreno, solera o sobre un encachado, con un solape mínimo entre
rollos equivalente al 10% de su anchura; con p.p. de extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa
la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.)
de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de
retracción, formando una retícula de 4x4 m, por medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera. Medida la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.

Pàg.:

1

28,00

€

28,00000

€

300,00

€

300,00000

€

300,00

€

300,00000

€

300,00

€

300,00000

€

22,68

€

MT07ACO020 Ud

Separador homologado para soleras.

0,08000

€

MT07AME010 m²

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,83700

€

MT16PEA020

m²

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163

0,05360

€

NGL010CO

m²

Suministro y colocación de lámina separadora de polietileno, como capa separadora, con un
espesor de 400 galgas o 0'1 mm, no adherida, sobre el terreno, solera o sobre un
encachado, con un solape mínimo entre rollos equivalente al 10% de su anchura. Incluso p/p
de cortes, fijaciones, resolución de solapes y uniones. Medida la superficie ejecutada.
Altres conceptes

0,87453

€

ARR01

PA

Arranjament de la zona de comptadors, consistent en la substitució de l'actual tancament
(enderroc, càrrega i transport de l'actual porticó) i subministre i col·locació del nou element
metàl·lic d'acer galvanitzat pintat en calent, amb dues portelles de dimensions similars a les
actuals (2,00x1,50cm), amb nous ancoratges en frontissa i pany de Companyia Jis. Amb
acabat pintat amb dues capes d'imprimació per color a decidir per la DF. Inclou tots els

19,83487

€

450,00

€

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 03/05/21

Pàg.:

2

450,00000

€

69,00

€

Sense descomposició

69,00000

€

Suministro y puesta en obra de revestimiento de protección de pavimento urbano en zonas
peatonales, con sistema COMPOTOP sobre aglomerado asfáltico envejecido existente y
áreas de solera de hormigón, de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, de 3 mm de
espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE
41901 EX, resbaladicidad clase 3 según CTE, reacción al fuego Bfl-s1, según UNE-EN
13501-1, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <4'0 g en húmedo tras
1000 ciclos; obtenido mediante la aplicación sucesiva de:
- Aplicación de un puente de adherencia mediante acondicionador acrílico de superficies
Aqua-Bond 2000 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²), sobre pavimento soporte existente
de aglomerado asfáltico (no incluido en este precio), con p.p. de imprimación con pintura
Composol, a base de resinas epoxi bicomponente (rendimiento aproximado de 0,25 kg/m²),
sobre superficie soporte de hormigón.
- Una capa de regularización de la superficie con mortero Composeal Sintético, a base de
una mezcla de emulsiones de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y
pigmentos (rendimiento aproximado de 2'5 kg/m², según el estado del soporte).
- Y sistema compuesto por la aplicación sucesiva de dos capas con mortero Compotop, a
base de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos (rendimiento
aproximado 3 kg/m² entre ambas capas); y una capa de sellado con pintura al agua Paintex,
a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos (rendimiento aproximado de
0,5 kg/m²).
Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, excepto las capas de imprimación
aplicadas con rodillo o pistola tipo airless, dejando secar totalmente cada una de ellas antes
de aplicar la siguiente. Incluso p/p de limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir en
esta partida la preparación del soporte, ni las juntas de construcción, ni las juntas
perimetrales. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de las
capas de regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación, con rodillo o pistola,
de la capa de imprimación. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

19,29

€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

3

Altres conceptes

3,83000

€

Demolición selectiva de pavimento de aglomerado asfáltico disgregado, con apoyo de
martillo neumático, incluyendo replanteo, delimitación y corte de la zona a demoler, con p.p.
excavación complementaria de tierras o gravas hasta alcanzar un cajeado de 10 cm de
espesor, incluso compactación del fondo resultante, con de retirada y carga de escombros y
tierras a camión, sin transporte a vertedero o gestor autorizado, con p.p. de medidas de
protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los
pilares.
Altres conceptes

23,41

€

23,41000

€

400,00
400,00000

€
€

10,79

€

10,79000

€

3,45

€

elelments necesssaris per a la seva utilització i correcte funcionament.
Sense descomposició

P-10
P-7

P-8

ARR03

CIT03A032

m2

m²

Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior,
amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a
una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense
additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans (P - 1)

P-12

P-13

0,18775

€

MT47CIT030B kg

Mortero de resinas sintéticas Compotop de ´´Composan I.T.´´

5,07000

€

MT47CIT160G kg

Pintura acrílica al agua Paintex de ´´Composan I.T.´´

2,10500

€

MT47CIT040R kg

Acondicionador acrílico, Aqua-bond de ´´Composan I.T.´´

0,35100
11,57625

€
€

3,83

€

m²

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Preparación de soporte existente compuesto por aglomerado asfáltico envejecido y áreas de
solera de hormigón, consistente en:
- Limpieza a fondo de toda la superficie con agua a presión controlada; con apoyo de
herramientas manuales para la retirada total de la vegetación existente en el pavimento,
incluyendo limpieza y vaciado de juntas constructivas.
- P.P. de desbastado mecánico suave en zonas de hormigón con empleo de disco de
diamante para incrementar la porosidad superficial del soporte donde resulte necesario y p.p.
de diamantado intenso para eliminación de resaltes o irregularidades.
Con limpieza y recogida del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico,
acopio, retirada y carga sobre camión o contenedor. Medida la superficie total del soporte a
tratar.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los
pilares.

PA

A justificar per imprevistos

P2146-DJ3U m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió. Repicat per col·locació peces especials per xarxa de
sanejament pati
Altres conceptes

P976-HDL5

m

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
col·locades amb morter

B055-067M

t

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

0,10355

€

B970-0GUK

u

Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles

3,12500

€

B07L-1PY6

t

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

0,22113

€

B011-05ME

m3

Aigua

0,00160
-0,00128

€
€

Altres conceptes

Composol Mate pintura epoxi de ´´Composan I.T.´´

CIT12T128

IMP

Sense descomposició

MT47CIT011M kg

Altres conceptes
P-9

P-11

E01DPP045 m²

Data: 03/05/21

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

1

MA D'OBRA

Justificació d'elements

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

A0E-000A

h

Peón especialista

17,76000

€

MO041

h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

19,23000

€

MO077

h

Ayudante construcción.

16,13000

€

MO085

h

Ayudante construcción de obra civil

17,90000

€

MO113

h

Peón ordinario construcción

17,27000

€

MO020

h

Oficial 1ª construcción

18,89000

€

MO087

h

Ayudante construcción de obra civil.

17,90000

€

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA

C111-0056

Data: 03/05/21

Pàg.:

3

MATERIALS

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,71000

€

B011-05ME

m3

Aigua

51,15000

€

B055-067M

t

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

B07L-1PY6

t

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

B970-0GUK

u

Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles

C13C-00LP

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

M06CM030

h

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar

4,68000

€

M06MR110

h

Martillo manual rompedor neum. 22 kg.

2,14000

€

MQ04DUA020B h

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

9,25000

€

MQ06ACA010

Lijadora disco diamante para superficies hormigón/terrazo/asfalto

6,15000

€

h

MQ06COR020

h

Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.

9,62000

€

MQ06FRA010

h

Fratasadora mecánica de hormigón.

5,06000

€

MQ06VIB020

h

Regla vibrante de 3 m.

4,73000

€

MQ08GEL010K h

Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia

4,81000

€

MQ08LCH020A h

Equipo de chorro de agua a presión

5,15000

€

MQ11EQC010

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Cortadora pavimento arranque, desplazam y regul.disco corte man.

37,37000

€

1,60000

€

103,55000

€

35,10000

€

1,25000

€

MT07ACO020E Ud

Separador homologado para soleras.

0,04000

€

MT07AME010B m²

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,67000

€

MT16PEA020B m²

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163

1,34000

€

MT47CIT011M

kg

Composol Mate pintura epoxi de ´´Composan I.T.´´

7,51000

€

MT47CIT030B

kg

Mortero de resinas sintéticas Compotop de ´´Composan I.T.´´

1,69000

€

MT47CIT040R

kg

Acondicionador acrílico, Aqua-bond de ´´Composan I.T.´´

1,95000

€

MT47CIT160G

kg

Pintura acrílica al agua Paintex de ´´Composan I.T.´´

4,21000

€

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

4

PARTIDES D'OBRA

P-1

00002

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ml

Canal de plàstic o composites i reixeta superior
metàl·lica de drenatge per a exterior prefabricada,
resistent al transit de vianants, amb la prescripcio de
canal A15 de Acodrain, model Mufle 4all o similar.
Subministre i col·locació, amb unió de peces,
segellat, fixat al paviment, connectat a xarxa de
senejament, amb proves d'estanqueitat, solapaments,
peces especials i tot el necessari

Rend.: 1,000

28,00

28,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
PA

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els
assaigs de materials i control d'execució marcats en
la normativa vigent

28,0000

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

300,00

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

300,00000
0,00000
300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-3

000GR

PA

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció,
separació i tractament de runes amb l'aplicació de les
mesures correctores medioambientals

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

300,00

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

300,00000
0,00000
300,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-4

000SS

PA

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris
per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per
Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla
de Seguretat i Salut redactat pel contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en
principi: senyalitzacions, proteccions personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la
reglamentació vigent. Els treballadors faran servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com
instal·lacions de benestar en obra.

Rend.: 1,000

300,00

Unitats

€

MO020

h

Oficial 1ª construcción

0,150 /R x

18,89000 =

2,83350

h

Ayudante construcción.

0,400 /R x

16,13000 =

6,45200

MO113

h

Peón ordinario construcción

0,300 /R x

17,27000 =

5,18100

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m²

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Suministro y puesta en obra de solera de hormigón
armado de 10 cm de espesor medio, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, con adición de refuerzo no estructural
mediante fibras de polipropileno, tipo M-12,
monofilamento de 12 mm de longitud (con una
dotación aproximada de 1 kg/m²), con acabado
superficial
semipulido
mediante
fratasadora
mecánica; apoyada sobre capa base existente (no
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, mediante

Parcial

MO077

14,46650

0,00 %

300,00000
0,00000
300,0000

MQ06COR0 h

Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.

0,200 /R x

9,62000 =

1,92400

MQ06FRA01 h

Fratasadora mecánica de hormigón.

0,500 /R x

5,06000 =

2,53000

MQ06VIB02 h

Regla vibrante de 3 m.

0,100 /R x

4,73000 =

0,47300

Import

14,46650

Subtotal:

Rend.: 1,000

22,68

€

4,92700

4,92700

Materials
MT16PEA02 m²

Panel rígido de poliestireno expandido, según
UNE-EN 13163

0,040

x

1,34000 =

0,05360

MT07AME01 m²

Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

1,100

x

1,67000 =

1,83700

MT07ACO02 Ud

Separador homologado para soleras.

2,000

x

0,04000 =

0,08000

_______________________________________________________________________________________________________________
ANS011CO

Preu

Ma d'obra

Maquinària

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-5

5

compactación del fondo y colocación de film de
polietileno como capa separadora, con un espesor de
400 galgas o 0'1 mm, no adherida, sobre el terreno,
solera o sobre un encachado, con un solape mínimo
entre rollos equivalente al 10% de su anchura; con
p.p. de extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de construcción y
colocación de un panel de poliestireno expandido de
2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y muros, para
la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las
redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, formando una
retícula de 4x4 m, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera. Medida
la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perímetro.

€

_______________________________________________________________________________________________________________
000CQ

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

P-2

Data: 03/05/21

Subtotal:

1,97060

Partides d'obra
NGL010CO m²

Suministro y colocación de lámina separadora de
polietileno, como capa separadora, con un espesor
de 400 galgas o 0'1 mm, no adherida, sobre el
terreno, solera o sobre un encachado, con un solape
mínimo entre rollos equivalente al 10% de su
anchura. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución
de solapes y uniones. Medida la superficie ejecutada.

1,100

x

0,79503 =

0,87453

1,97060

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

6

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

0,87453

%

Medios auxiliares

2,000 % s

22,23850 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,87453

ARR01

PA

Arranjament de la zona de comptadors, consistent en
la substitució de l'actual tancament (enderroc,
càrrega i transport de l'actual porticó) i subministre i
col·locació del nou element metàl·lic d'acer
galvanitzat pintat en calent, amb dues portelles de
dimensions similars a les actuals (2,00x1,50cm), amb
nous ancoratges en frontissa i pany de Companyia
Jis. Amb acabat pintat amb dues capes d'imprimació
per color a decidir per la DF. Inclou tots els elelments
necesssaris per a la seva utilització i correcte
funcionament.

0,44477

0,44477
22,68340
0,00000

0,00 %

22,68340

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

450,00

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

450,00000
0,00000
450,0000

_______________________________________________________________________________________________________________
P-7

ARR03

m2

Reparació superficial de parament arrebossat vertical
exterior,
amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat
existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor, a
una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb
morter sense
additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat
remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans (P - 1)

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

69,00

€

69,00000
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

CIT03A032

m²

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Suministro y puesta en obra de revestimiento de
protección de pavimento urbano en zonas
peatonales, con sistema COMPOTOP sobre
aglomerado asfáltico envejecido existente y áreas de
solera de hormigón, de COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA, de 3 mm de espesor total
aproximado, acabado rugoso, resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX,
resbaladicidad clase 3 según CTE, reacción al fuego
Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, resistencia a la
abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <4'0 g en
húmedo tras 1000 ciclos; obtenido mediante la
aplicación sucesiva de:
- Aplicación de un puente de adherencia mediante
acondicionador acrílico de superficies Aqua-Bond
2000 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²), sobre
pavimento soporte existente de aglomerado asfáltico
(no incluido en este precio), con p.p. de imprimación

Rend.: 1,000

69,0000
19,29

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

_______________________________________________________________________________________________________________
P-8

7

con pintura Composol, a base de resinas epoxi
bicomponente (rendimiento aproximado de 0,25
kg/m²), sobre superficie soporte de hormigón.
- Una capa de regularización de la superficie con
mortero Composeal Sintético, a base de una mezcla
de emulsiones de resinas sintéticas, cargas
minerales seleccionadas y pigmentos (rendimiento
aproximado de 2'5 kg/m², según el estado del
soporte).
- Y sistema compuesto por la aplicación sucesiva de
dos capas con mortero Compotop, a base de resinas
sintéticas, cargas minerales seleccionadas y
pigmentos (rendimiento aproximado 3 kg/m² entre
ambas capas); y una capa de sellado con pintura al
agua Paintex, a base de resinas acrílicas, cargas
micronizadas y pigmentos (rendimiento aproximado
de 0,5 kg/m²).
Con aplicación de todas las capas con rastra de
goma, excepto las capas de imprimación aplicadas
con rodillo o pistola tipo airless, dejando secar
totalmente cada una de ellas antes de aplicar la
siguiente. Incluso p/p de limpieza final de la superficie
acabada. Sin incluir en esta partida la preparación
del soporte, ni las juntas de construcción, ni las
juntas perimetrales. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Replanteo de las juntas y paños de trabajo.
Aplicación, con rastrillo de goma, de las capas de
regularización y acondicionamiento de la superficie.
Aplicación, con rodillo o pistola, de la capa de
imprimación. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,44477

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Altres
%0200

Data: 03/05/21

MO087

h

Ayudante construcción de obra civil.

0,220 /R x

17,90000 =

3,93800

MO041

h

Oficial 1ª construcción de obra civil.

0,180 /R x

19,23000 =

3,46140

€

Subtotal:

7,39940

7,39940

Materials
MT47CIT040 kg

Acondicionador acrílico, Aqua-bond de ´´Composan
I.T.´´

0,180

x

1,95000 =

0,35100

MT47CIT160 kg

Pintura acrílica al agua Paintex de ´´Composan I.T.´´

0,500

x

4,21000 =

2,10500

MT47CIT030 kg

Mortero de resinas sintéticas Compotop de
´´Composan I.T.´´

3,000

x

1,69000 =

5,07000

MT47CIT011 kg

Composol Mate pintura epoxi de ´´Composan I.T.´´

0,025

x

7,51000 =

0,18775

MT47CIT010 kg

Mortero Composeal Sintético de ´´Composan I.T.´´

2,500

x

1,52000 =

3,80000

Subtotal:
Altres

3,80000

3,80000

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

8

PARTIDES D'OBRA

%0200

%

Medios auxiliares

2,000 % s

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

18,91300 =

Pàg.:

4,17826

m²

Preparación de soporte existente compuesto por
aglomerado asfáltico envejecido y áreas de solera de
hormigón, consistente en:
- Limpieza a fondo de toda la superficie con agua a
presión controlada; con apoyo de herramientas
manuales para la retirada total de la vegetación
existente en el pavimento, incluyendo limpieza y
vaciado de juntas constructivas.
- P.P. de desbastado mecánico suave en zonas de
hormigón con empleo de disco de diamante para
incrementar la porosidad superficial del soporte
donde resulte necesario y p.p. de diamantado intenso
para eliminación de resaltes o irregularidades.
Con limpieza y recogida del polvo y de los restos
generados mediante aspirado mecánico, acopio,
retirada y carga sobre camión o contenedor. Medida
la superficie total del soporte a tratar.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar la superficie
ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
descontar la superficie ocupada por los pilares.

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

4,17826

19,29141

Rend.: 1,000

3,83

3,82526
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,29141
0,00000

0,00 %

P-10

E01DPP045

m²

€

Demolición selectiva de pavimento de aglomerado
asfáltico disgregado, con apoyo de martillo
neumático, incluyendo replanteo, delimitación y corte
de la zona a demoler, con p.p. excavación
complementaria de tierras o gravas hasta alcanzar un
cajeado de 10 cm de espesor, incluso compactación
del fondo resultante, con de retirada y carga de
escombros y tierras a camión, sin transporte a
vertedero o gestor autorizado, con p.p. de medidas
de protección colectivas. Medida la superficie
ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida
en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, sin descontar la superficie
ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
proyección horizontal, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
descontar la superficie ocupada por los pilares.

3,82526

Rend.: 1,000

Unitats

23,41

Preu

Parcial

Import

MO085

h

Ayudante construcción de obra civil

0,250 /R x

17,90000 =

4,47500

MO113

h

Peón ordinario construcción

0,400 /R x

17,27000 =

6,90800

Subtotal:

11,38300

11,38300

Maquinària
Preu

Parcial

Import

Ma d'obra

M06MR110 h

Martillo manual rompedor neum. 22 kg.

0,400 /R x

2,14000 =

0,85600

M06CM030 h

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar

0,400 /R x

4,68000 =

1,87200

MO020

h

Oficial 1ª construcción

0,050 /R x

18,89000 =

0,94450

MQ04DUA0 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

0,350 /R x

9,25000 =

3,23750

MO087

h

Ayudante construcción de obra civil.

0,100 /R x

17,90000 =

1,79000

MQ11EQC0 h

Cortadora pavimento arranque, desplazam y
regul.disco corte man.

0,150 /R x

37,37000 =

5,60550

Subtotal:

2,73450

2,73450

Maquinària
MQ06ACA0 h

Lijadora disco diamante para superficies
hormigón/terrazo/asfalto

0,020 /R x

MQ08LCH02 h

Equipo de chorro de agua a presión

0,150 /R x

5,15000 =

0,77250

MQ08GEL01 h

Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA
de potencia

0,025 /R x

4,81000 =

0,12025

6,15000 =

Subtotal:

0,12300

1,01575

Subtotal:

11,57100

11,57100

Altres
%0200

%

Medios auxiliares

2,000 % s

22,95400 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

1,01575

Altres

0,45908
0,45908

0,45908
23,41308
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
%

Medios auxiliares

€

Ma d'obra

Unitats

%0200

9

0,37826

COST EXECUCIÓ MATERIAL
CIT12T128

Data: 03/05/21

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-9

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

2,000 % s
Subtotal:

3,75050 =

23,41308

0,07501
0,07501

0,07501

P-11

IMP

PA

A justificar per imprevistos

Rend.: 1,000
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

400,00
0,00 %

€

400,00000
0,00000
400,0000

_______________________________________________________________________________________________________________

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

10

PARTIDES D'OBRA

NGL010CO

m²

Suministro y colocación de lámina separadora de
polietileno, como capa separadora, con un espesor
de 400 galgas o 0'1 mm, no adherida, sobre el
terreno, solera o sobre un encachado, con un solape
mínimo entre rollos equivalente al 10% de su
anchura. Incluso p/p de cortes, fijaciones, resolución
de solapes y uniones. Medida la superficie ejecutada.

Rend.: 1,000

0,80

€

Preu

Parcial

MO020

h

Oficial 1ª construcción

0,008 /R x

18,89000 =

0,15112

MO113

h

Peón ordinario construcción

0,016 /R x

17,27000 =

0,27632

Film de polietileno 0,1 mm de espesor

1,100

0,32000 =

0,35200

MT16PNG01 m²

Import

x
Subtotal:

Medios auxiliares

0,35200

2,000 % s

0,77950 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,35200

0,01559
0,36759

0,36759
0,79503
0,00000

0,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P2146-DJ3U

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de
gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió. Repicat per col·locació peces
especials per xarxa de sanejament pati

0,79503

Rend.: 1,000

10,79

Unitats

Preu

Parcial

17,76000 =

6,74880

€

Import

Ma d'obra
A0E-000A

h

Peón especialista

0,380 /R x
Subtotal:

6,74880

6,74880

Maquinària
C13C-00LP h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,042 /R x

51,15000 =

2,14830

C111-0056

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,114 /R x

15,71000 =

1,79094

h

Subtotal:

3,93924

3,93924

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10123

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

0,00 %

10,78927
0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

P976-HDL5

m

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de
40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb
morter

10,78927

Rend.: 1,000

Unitats

3,45

Preu

Parcial

103,55000 =

0,10355

Materials
B055-067M t

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

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

Peça de formigó de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà,
per a rigoles

B07L-1PY6 t

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

B011-05ME m3

Aigua

2,500

x

1,25000 =

3,12500

0,0063

x

35,10000 =

0,22113

0,001

x

1,60000 =

0,00160

0,001

x

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Altres
%

B970-0GUK u

Subtotal:
Unitats

P-12

Data: 03/05/21

Pàg.:

11

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

%0200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€

Import

3,45128

0,00 %

3,45128
3,45128
0,00000
3,45128

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 03/05/21

Pàg.:

12

ALTRES

MT16PNG016A m²

Film de polietileno 0,1 mm de espesor

0,32000

€

MT47CIT010B

Mortero Composeal Sintético de ´´Composan I.T.´´

1,52000

€

kg

Amidaments

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

AMIDAMENTS
Obra
Capítulo
Capítulo (1)

1

03
01
01

CIT12T128

Num.
1
2

Data: 03/05/21

m²

Pàg.:

Text

Tipus

Superficie estimada
- Estimado 10% superficie solera
nueva

[C]

[D]

1,000
-0,100

275,000
275,000

[E]

[F]

Num.
1

Tipus

Estimado 10% superficie

2

[C]

[D]

0,100

275,000

[E]

[F]

ANS011CO

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

03
01
02

m²

Tipus

Estimado 10% superficie

2

2

CIT03A032

m²

2

0,100

275,000

[E]

[F]

Num.
1

Text

Tipus

Superficie estimada

2

27,500

27,500 C#*D#*E#*F#
27,500 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)
27,500

[C]

[D]

1,000

275,000

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

03
02

ARR01

PA

TOTAL Fórmula

275,000 C#*D#*E#*F#
275,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

S

Obra
Capítulo

TOTAL Fórmula

Suministro y puesta en obra de revestimiento de protección de pavimento urbano en zonas peatonales, con
sistema COMPOTOP sobre aglomerado asfáltico envejecido existente y áreas de solera de hormigón, de
COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, de 3 mm de espesor total aproximado, acabado rugoso,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 3 según CTE, reacción al fuego
Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1, resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <4'0 g en húmedo
tras 1000 ciclos; obtenido mediante la aplicación sucesiva de:
- Aplicación de un puente de adherencia mediante acondicionador acrílico de superficies Aqua-Bond 2000
(rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²), sobre pavimento soporte existente de aglomerado asfáltico (no incluido
en este precio), con p.p. de imprimación con pintura Composol, a base de resinas epoxi bicomponente
(rendimiento aproximado de 0,25 kg/m²), sobre superficie soporte de hormigón.
- Una capa de regularización de la superficie con mortero Composeal Sintético, a base de una mezcla de
emulsiones de resinas sintéticas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos (rendimiento aproximado de 2'5
kg/m², según el estado del soporte).
- Y sistema compuesto por la aplicación sucesiva de dos capas con mortero Compotop, a base de resinas
sintéticas, cargas minerales seleccionadas y pigmentos (rendimiento aproximado 3 kg/m² entre ambas capas); y
una capa de sellado con pintura al agua Paintex, a base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos
(rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²).
Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, excepto las capas de imprimación aplicadas con rodillo
o pistola tipo airless, dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la siguiente. Incluso p/p de
limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir en esta partida la preparación del soporte, ni las juntas de
construcción, ni las juntas perimetrales. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación, con rastrillo de goma, de las capas de
regularización y acondicionamiento de la superficie. Aplicación, con rodillo o pistola, de la capa de imprimación.
Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

TOTAL Fórmula

Suministro y puesta en obra de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor medio, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con
adición de refuerzo no estructural mediante fibras de polipropileno, tipo M-12, monofilamento de 12 mm de
longitud (con una dotación aproximada de 1 kg/m²), con acabado superficial semipulido mediante fratasadora
mecánica; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la
superficie de apoyo del hormigón, mediante compactación del fondo y colocación de film de polietileno como
capa separadora, con un espesor de 400 galgas o 0'1 mm, no adherida, sobre el terreno, solera o sobre un
encachado, con un solape mínimo entre rollos equivalente al 10% de su anchura; con p.p. de extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
EUR

[D]

S

TOTAL Fórmula

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
PAVIMENTACIÓ DEL PATI D'ACCÉS
FIRME PARCIAL Y REVESTIMIENTO URBANO SOPORTE EXISTENTE

[C]

TOTAL AMIDAMENT

27,500 C#*D#*E#*F#
27,500 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)
TOTAL AMIDAMENT

1

1

Text

247,500

S

Obra
Capítulo
Capítulo (1)

Num.

Demolición selectiva de pavimento de aglomerado asfáltico disgregado, con apoyo de martillo neumático,
incluyendo replanteo, delimitación y corte de la zona a demoler, con p.p. excavación complementaria de tierras
o gravas hasta alcanzar un cajeado de 10 cm de espesor, incluso compactación del fondo resultante, con de
retirada y carga de escombros y tierras a camión, sin transporte a vertedero o gestor autorizado, con p.p. de
medidas de protección colectivas. Medida la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los pilares.

Text

Pàg.:

pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, formando una retícula de 4x4 m, por medios mecánicos, con una
profundidad de 1/3 del espesor de la solera. Medida la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.

247,500 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)
TOTAL AMIDAMENT

m²

Data: 03/05/21

275,000 C#*D#*E#*F#
-27,500 C#*D#*E#*F#

S

E01DPP045

AMIDAMENTS

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
PAVIMENTACIÓ DEL PATI D'ACCÉS
ACTUACIONES PREVIAS Y PREPARAC. SOPORTE

Preparación de soporte existente compuesto por aglomerado asfáltico envejecido y áreas de solera de
hormigón, consistente en:
- Limpieza a fondo de toda la superficie con agua a presión controlada; con apoyo de herramientas manuales
para la retirada total de la vegetación existente en el pavimento, incluyendo limpieza y vaciado de juntas
constructivas.
- P.P. de desbastado mecánico suave en zonas de hormigón con empleo de disco de diamante para
incrementar la porosidad superficial del soporte donde resulte necesario y p.p. de diamantado intenso para
eliminación de resaltes o irregularidades.
Con limpieza y recogida del polvo y de los restos generados mediante aspirado mecánico, acopio, retirada y
carga sobre camión o contenedor. Medida la superficie total del soporte a tratar.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de
Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin descontar la superficie ocupada por los pilares.

3

2

1

275,000

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
ARRANJAMENT ZONA COMPTADORS

Arranjament de la zona de comptadors, consistent en la substitució de l'actual tancament (enderroc, càrrega i
transport de l'actual porticó) i subministre i col·locació del nou element metàl·lic d'acer galvanitzat pintat en
calent, amb dues portelles de dimensions similars a les actuals (2,00x1,50cm), amb nous ancoratges en
frontissa i pany de Companyia Jis. Amb acabat pintat amb dues capes d'imprimació per color a decidir per la
DF. Inclou tots els elelments necesssaris per a la seva utilització i correcte funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000
EUR

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

AMIDAMENTS
2

ARR03

Num.

Data: 03/05/21

m2

Pàg.:

Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior,
amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a
una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense
additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans (P - 1)

Text

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

2,000

2,000

1,500

1

03
03

000SS

PA

1

000CQ

PA

[F]

4

5

000GR

IMP

00002

Num.

PA

PA

ml

Text

1
2

Text

P976-HDL5

m

28,000

TOTAL Fórmula

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

A justificar per imprevistos

Canal de plàstic o composites i reixeta superior metàl·lica de drenatge per a exterior prefabricada, resistent al
transit de vianants, amb la prescripcio de canal A15 de Acodrain, model Mufle 4all o similar. Subministre i
col·locació, amb unió de peces, segellat, fixat al paviment, connectat a xarxa de senejament, amb proves
d'estanqueitat, solapaments, peces especials i tot el necessari
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
8,000

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió. Repicat per col·locació peces especials per xarxa de sanejament pati
[C]

[D]

[E]

8,000
20,000

[F]

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
28,000

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter
EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

28,000 C#*D#*E#*F#

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i tractament de runes amb l'aplicació de les
mesures correctores medioambientals

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de materials i control d'execució marcats en la
normativa vigent

Tipus

Per col·locació aco drain
Per col·locació rigola

28,000

[F]

1,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

[E]

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi: senyalitzacions, proteccions personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els treballadors faran servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de benestar en obra.

Tipus

m2

[D]

6,000

8,000

P2146-DJ3U

[C]

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)
VARIS I IMPREVISTOS

1

6

Tipus

Pàg.:

6,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE
3

Text

Data: 03/05/21

TOTAL AMIDAMENT

AMIDAMENT DIRECTE
2

AMIDAMENTS
Num.

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Capítulo

3

EUR

4

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

PRESSUPOST

Data: 03/05/21

Pàg.:

Obra

03

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

01

PAVIMENTACIÓ DEL PATI D'ACCÉS

Capítulo (1)

01

ACTUACIONES PREVIAS Y PREPARAC. SOPORTE

1

1 CIT12T128

m²

Preparación de soporte existente compuesto por aglomerado asfáltico
envejecido y áreas de solera de hormigón, consistente en:
- Limpieza a fondo de toda la superficie con agua a presión
controlada; con apoyo de herramientas manuales para la retirada total
de la vegetación existente en el pavimento, incluyendo limpieza y
vaciado de juntas constructivas.
- P.P. de desbastado mecánico suave en zonas de hormigón con
empleo de disco de diamante para incrementar la porosidad superficial
del soporte donde resulte necesario y p.p. de diamantado intenso para
eliminación de resaltes o irregularidades.
Con limpieza y recogida del polvo y de los restos generados mediante
aspirado mecánico, acopio, retirada y carga sobre camión o
contenedor. Medida la superficie total del soporte a tratar.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar la
superficie ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin descontar la superficie ocupada por los pilares. (P - 9)

3,83

247,500

947,93

2 E01DPP045

m²

Demolición selectiva de pavimento de aglomerado asfáltico
disgregado, con apoyo de martillo neumático, incluyendo replanteo,
delimitación y corte de la zona a demoler, con p.p. excavación
complementaria de tierras o gravas hasta alcanzar un cajeado de 10
cm de espesor, incluso compactación del fondo resultante, con de
retirada y carga de escombros y tierras a camión, sin transporte a
vertedero o gestor autorizado, con p.p. de medidas de protección
colectivas. Medida la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar la
superficie ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin descontar la superficie ocupada por los pilares. (P - 10)

23,41

27,500

643,78

Pressupost
TOTAL

Capítulo (1)

03.01.01

1.591,71

Obra

03

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

01

PAVIMENTACIÓ DEL PATI D'ACCÉS

Capítulo (1)

02

FIRME PARCIAL Y REVESTIMIENTO URBANO SOPORTE EXISTENTE

1 ANS011CO

m²

Suministro y puesta en obra de solera de hormigón armado de 10 cm
de espesor medio, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, con adición de refuerzo no
estructural mediante fibras de polipropileno, tipo M-12, monofilamento
de 12 mm de longitud (con una dotación aproximada de 1 kg/m²), con
acabado superficial semipulido mediante fratasadora mecánica;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
mediante compactación del fondo y colocación de film de polietileno
como capa separadora, con un espesor de 400 galgas o 0'1 mm, no
adherida, sobre el terreno, solera o sobre un encachado, con un
solape mínimo entre rollos equivalente al 10% de su anchura; con p.p.
de extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier

22,68

27,500

623,70

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=
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FASE 03: TREBALLS PATI NORD

PRESSUPOST

Data: 03/05/21

Pàg.:

2

elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, formando una retícula de 4x4 m,
por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera. Medida la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. (P 5)
2 CIT03A032

TOTAL

m²

Capítulo (1)

Suministro y puesta en obra de revestimiento de protección de
pavimento urbano en zonas peatonales, con sistema COMPOTOP
sobre aglomerado asfáltico envejecido existente y áreas de solera de
hormigón, de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, de 3 mm
de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 3
según CTE, reacción al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1,
resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <4'0 g en
húmedo tras 1000 ciclos; obtenido mediante la aplicación sucesiva de:
- Aplicación de un puente de adherencia mediante acondicionador
acrílico de superficies Aqua-Bond 2000 (rendimiento aproximado de
0,2 kg/m²), sobre pavimento soporte existente de aglomerado asfáltico
(no incluido en este precio), con p.p. de imprimación con pintura
Composol, a base de resinas epoxi bicomponente (rendimiento
aproximado de 0,25 kg/m²), sobre superficie soporte de hormigón.
- Una capa de regularización de la superficie con mortero Composeal
Sintético, a base de una mezcla de emulsiones de resinas sintéticas,
cargas minerales seleccionadas y pigmentos (rendimiento aproximado
de 2'5 kg/m², según el estado del soporte).
- Y sistema compuesto por la aplicación sucesiva de dos capas con
mortero Compotop, a base de resinas sintéticas, cargas minerales
seleccionadas y pigmentos (rendimiento aproximado 3 kg/m² entre
ambas capas); y una capa de sellado con pintura al agua Paintex, a
base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos
(rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²).
Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, excepto las
capas de imprimación aplicadas con rodillo o pistola tipo airless,
dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la
siguiente. Incluso p/p de limpieza final de la superficie acabada. Sin
incluir en esta partida la preparación del soporte, ni las juntas de
construcción, ni las juntas perimetrales. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación, con
rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento
de la superficie. Aplicación, con rodillo o pistola, de la capa de
imprimación. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. (P
- 8)

2 ARR03

TOTAL

19,29

275,000

5.304,75

03.01.02

3

m2

Capítulo

Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior,
amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a
una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense
additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans (P - 1) (P - 7)

69,00

6,000

03.02

414,00

864,00

03

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

03

VARIS I IMPREVISTOS

1 000SS

PA

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució
dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic
competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i
Salut redactat pel contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi:
senyalitzacions, proteccions personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els
treballadors faran servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de
benestar en obra. (P - 4)

300,00

1,000

300,00

2 000CQ

PA

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de
materials i control d'execució marcats en la normativa vigent (P - 2)

300,00

1,000

300,00

3 000GR

PA

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i
tractament de runes amb l'aplicació de les mesures correctores
medioambientals (P - 3)

300,00

1,000

300,00

4 IMP

PA

A justificar per imprevistos (P - 11)

400,00

1,000

400,00

5 00002

ml

Canal de plàstic o composites i reixeta superior metàl·lica de drenatge
per a exterior prefabricada, resistent al transit de vianants, amb la
prescripcio de canal A15 de Acodrain, model Mufle 4all o similar.
Subministre i col·locació, amb unió de peces, segellat, fixat al
paviment, connectat a xarxa de senejament, amb proves
d'estanqueitat, solapaments, peces especials i tot el necessari (P - 1)

28,00

8,000

224,00

6 P2146-DJ3U

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Repicat per
col·locació peces especials per xarxa de sanejament pati (P - 12)

10,79

28,000

302,12

7 P976-HDL5

m

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 13)

3,45

28,000

96,60

Capítulo

03.03

1.922,72

5.928,45

03

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

02

ARRANJAMENT ZONA COMPTADORS

Arranjament de la zona de comptadors, consistent en la substitució de
l'actual tancament (enderroc, càrrega i transport de l'actual porticó) i
subministre i col·locació del nou element metàl·lic d'acer galvanitzat
pintat en calent, amb dues portelles de dimensions similars a les
actuals (2,00x1,50cm), amb nous ancoratges en frontissa i pany de
Companyia Jis. Amb acabat pintat amb dues capes d'imprimació per

450,00

1,000

450,00

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Pàg.:

Obra

TOTAL

Capítulo

PA

Data: 03/05/21
color a decidir per la DF. Inclou tots els elelments necesssaris per a la
seva utilització i correcte funcionament. (P - 6)

Obra

1 ARR01

PRESSUPOST

EUR

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

PRESSUPOST

Data: 03/05/21

Pàg.:

Obra

03

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

01

PAVIMENTACIÓ DEL PATI D'ACCÉS

Capítulo (1)

01

ACTUACIONES PREVIAS Y PREPARAC. SOPORTE

1

1 CIT12T128

m²

Preparación de soporte existente compuesto por aglomerado asfáltico
envejecido y áreas de solera de hormigón, consistente en:
- Limpieza a fondo de toda la superficie con agua a presión
controlada; con apoyo de herramientas manuales para la retirada total
de la vegetación existente en el pavimento, incluyendo limpieza y
vaciado de juntas constructivas.
- P.P. de desbastado mecánico suave en zonas de hormigón con
empleo de disco de diamante para incrementar la porosidad superficial
del soporte donde resulte necesario y p.p. de diamantado intenso para
eliminación de resaltes o irregularidades.
Con limpieza y recogida del polvo y de los restos generados mediante
aspirado mecánico, acopio, retirada y carga sobre camión o
contenedor. Medida la superficie total del soporte a tratar.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar la
superficie ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin descontar la superficie ocupada por los pilares. (P - 9)

3,83

247,500

947,93

2 E01DPP045

m²

Demolición selectiva de pavimento de aglomerado asfáltico
disgregado, con apoyo de martillo neumático, incluyendo replanteo,
delimitación y corte de la zona a demoler, con p.p. excavación
complementaria de tierras o gravas hasta alcanzar un cajeado de 10
cm de espesor, incluso compactación del fondo resultante, con de
retirada y carga de escombros y tierras a camión, sin transporte a
vertedero o gestor autorizado, con p.p. de medidas de protección
colectivas. Medida la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar la
superficie ocupada por los pilares.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin descontar la superficie ocupada por los pilares. (P - 10)

23,41

27,500

643,78

Pressupost
TOTAL

Capítulo (1)

03.01.01

1.591,71

Obra

03

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

01

PAVIMENTACIÓ DEL PATI D'ACCÉS

Capítulo (1)

02

FIRME PARCIAL Y REVESTIMIENTO URBANO SOPORTE EXISTENTE

1 ANS011CO

m²

Suministro y puesta en obra de solera de hormigón armado de 10 cm
de espesor medio, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, con adición de refuerzo no
estructural mediante fibras de polipropileno, tipo M-12, monofilamento
de 12 mm de longitud (con una dotación aproximada de 1 kg/m²), con
acabado superficial semipulido mediante fratasadora mecánica;
apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
mediante compactación del fondo y colocación de film de polietileno
como capa separadora, con un espesor de 400 galgas o 0'1 mm, no
adherida, sobre el terreno, solera o sobre un encachado, con un
solape mínimo entre rollos equivalente al 10% de su anchura; con p.p.
de extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier

22,68

27,500

623,70

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

PRESSUPOST

Data: 03/05/21

Pàg.:

2

elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos,
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y
aserrado de las juntas de retracción, formando una retícula de 4x4 m,
por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la
solera. Medida la superficie ejecutada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. (P 5)
2 CIT03A032

TOTAL

m²

Capítulo (1)

Suministro y puesta en obra de revestimiento de protección de
pavimento urbano en zonas peatonales, con sistema COMPOTOP
sobre aglomerado asfáltico envejecido existente y áreas de solera de
hormigón, de COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA, de 3 mm
de espesor total aproximado, acabado rugoso, resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 3
según CTE, reacción al fuego Bfl-s1, según UNE-EN 13501-1,
resistencia a la abrasión con factor Taber <0'2 g en seco y <4'0 g en
húmedo tras 1000 ciclos; obtenido mediante la aplicación sucesiva de:
- Aplicación de un puente de adherencia mediante acondicionador
acrílico de superficies Aqua-Bond 2000 (rendimiento aproximado de
0,2 kg/m²), sobre pavimento soporte existente de aglomerado asfáltico
(no incluido en este precio), con p.p. de imprimación con pintura
Composol, a base de resinas epoxi bicomponente (rendimiento
aproximado de 0,25 kg/m²), sobre superficie soporte de hormigón.
- Una capa de regularización de la superficie con mortero Composeal
Sintético, a base de una mezcla de emulsiones de resinas sintéticas,
cargas minerales seleccionadas y pigmentos (rendimiento aproximado
de 2'5 kg/m², según el estado del soporte).
- Y sistema compuesto por la aplicación sucesiva de dos capas con
mortero Compotop, a base de resinas sintéticas, cargas minerales
seleccionadas y pigmentos (rendimiento aproximado 3 kg/m² entre
ambas capas); y una capa de sellado con pintura al agua Paintex, a
base de resinas acrílicas, cargas micronizadas y pigmentos
(rendimiento aproximado de 0,5 kg/m²).
Con aplicación de todas las capas con rastra de goma, excepto las
capas de imprimación aplicadas con rodillo o pistola tipo airless,
dejando secar totalmente cada una de ellas antes de aplicar la
siguiente. Incluso p/p de limpieza final de la superficie acabada. Sin
incluir en esta partida la preparación del soporte, ni las juntas de
construcción, ni las juntas perimetrales. Medida la superficie ejecutada.
Incluye: Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación, con
rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento
de la superficie. Aplicación, con rodillo o pistola, de la capa de
imprimación. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección
horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la
superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. (P
- 8)

2 ARR03

TOTAL

19,29

275,000

5.304,75

03.01.02

3

m2

Capítulo

Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior,
amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a
una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense
additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans (P - 1) (P - 7)

69,00

6,000

03.02

414,00

864,00

03

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

Capítulo

03

VARIS I IMPREVISTOS

1 000SS

PA

Partida alçada d'elements de seguretat, necessaris per a l'execució
dels treballs a realitzar,
descrits en l'Estudi Bàsic de Seguretat a realitzar per Tècnic
competent així com en el seu
desenvolupament i aplicació en el corresponent Pla de Seguretat i
Salut redactat pel contractista.
Les mesures de protecció estimades d'incloure en principi:
senyalitzacions, proteccions personals i
proteccions col·lectives, tot això complint la reglamentació vigent. Els
treballadors faran servir els
lavabos-vestidors existents en el propi edifici com instal·lacions de
benestar en obra. (P - 4)

300,00

1,000

300,00

2 000CQ

PA

Partida alçada de conrtol de qualitat inclent tos els assaigs de
materials i control d'execució marcats en la normativa vigent (P - 2)

300,00

1,000

300,00

3 000GR

PA

Partida alçada de la Gestió ambiental i la selecció, separació i
tractament de runes amb l'aplicació de les mesures correctores
medioambientals (P - 3)

300,00

1,000

300,00

4 IMP

PA

A justificar per imprevistos (P - 11)

400,00

1,000

400,00

5 00002

ml

Canal de plàstic o composites i reixeta superior metàl·lica de drenatge
per a exterior prefabricada, resistent al transit de vianants, amb la
prescripcio de canal A15 de Acodrain, model Mufle 4all o similar.
Subministre i col·locació, amb unió de peces, segellat, fixat al
paviment, connectat a xarxa de senejament, amb proves
d'estanqueitat, solapaments, peces especials i tot el necessari (P - 1)

28,00

8,000

224,00

6 P2146-DJ3U

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió. Repicat per
col·locació peces especials per xarxa de sanejament pati (P - 12)

10,79

28,000

302,12

7 P976-HDL5

m

Rigola de 20 cm d'amplària de peces de formigó, de 40x20 cm i 7 cm
de gruix mitjà, col·locades amb morter (P - 13)

3,45

28,000

96,60

Capítulo

03.03

1.922,72

5.928,45

03

FASE 3: ADEQUACIÓ PATI NORD (ESCOLA BRESSOL DE CASTELLTERÇOL)

02

ARRANJAMENT ZONA COMPTADORS

Arranjament de la zona de comptadors, consistent en la substitució de
l'actual tancament (enderroc, càrrega i transport de l'actual porticó) i
subministre i col·locació del nou element metàl·lic d'acer galvanitzat
pintat en calent, amb dues portelles de dimensions similars a les
actuals (2,00x1,50cm), amb nous ancoratges en frontissa i pany de
Companyia Jis. Amb acabat pintat amb dues capes d'imprimació per

450,00

1,000

450,00

EUR

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Pàg.:

Obra

TOTAL

Capítulo

PA

Data: 03/05/21
color a decidir per la DF. Inclou tots els elelments necesssaris per a la
seva utilització i correcte funcionament. (P - 6)

Obra

1 ARR01

PRESSUPOST

EUR

FASE 03: TREBALLS PATI NORD

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

10.306,88

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 10.306,88..............................................................

1.339,89

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 10.306,88.................................................................

618,41

Subtotal

12.265,18

21 % IVA SOBRE 12.265,18.................................................................................................

2.575,69

€

14.840,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CATORZE MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS )

1
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Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
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II.

2. CLARABOIA PORXO ACCÉS

ESTAT ACTUAL I ACTUACIONS A REALITZAR
1. PATI EXTERIOR D’ACCÈS (PAVIMENT)

CLARABOIA
Definició

PAVIMENT PATI
Definició
Pati d’accés amb acabat de formigó i trams de sauló, en mal estat de conservació.
Amidament
Les dimensions del pati són de 20 x 16 metres aproximadament, amb una forma trapezoidal, rodejat d’una
tanca baixa d’un metre d’alçada, de lames de fusta verticals, i per l’altra banda amb muret de bloc de
formigó vist.

En el porxo d’accés a la llar d’infants hi ha unes obertures geomètriques amb un lluernari superior per
permetre el pas de llum en l’entrada.
Amidament
Les mides són triangulars, de costats 2-2-3 aproximadament de policarbonat.
Actuacions a realitzar
El mal estat d’aquest material demana la seva substitució per garantir la estanqueïtat i permetre el pas
de llum, principal funció d’aquest element.
FOTOGRAFIES

Actuacions a realitzar
Arranjament de l’acabat del paviment del pati, per adequar-lo a un bon estat de conservació i ús.
FOTOGRAFIES

1.- Vista superior lluernari

2.- Vista inferior lluernari
3. ARRANJAMENT COBERTA ACTUAL

Coberta (manteniment)
Definició
1.- Zona d’accés a la llar d’infants

2.- Tanca que limita amb el pati

L’actual coberta invertida amb acabat de graves es troba en molt mal estat de conservació. Els embornals
d’evacuació de l’aigua presenten fuites i punts crítics per la impermeabilització deteriorada pel pas del
temps.
Amidament
El total de la coberta cobreix aproximadament 350m², en tres nivells clarament diferenciats.
Actuacions a realitzar
Substitució de la làmina impermeable i de la capa d’aïllament, i adequació dels punts crítics (buneres,
perímetres, etc.).
FOTOGRAFIES

3.- Zona amb sauló

4.- Perímetres amb molsa

ANNEX 1.ESTAT ACTUAL I REPORTATGE FOTOGRÀFIC
Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=
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1.- Detall embornal

2.- Estat coberta en zona de sales de la llar

Enderroc del mòdul i construcció de sala de professors i bany amb unes mesures similars, utilitzant
elements propis del conjunt de l’edificació per consolidar-la i adequar-la.
FOTOGRAFIES

3-Coberta ampliació

4-Punts conflictius
4. EFLORESCÈNCIES MUR DE FÀBRICA DE MAÓ

1.- Vista caseta des del jardí

2.- Vista des de la coberta

MUR DE MAÓ EN PARET MITGERA

6. ESTAT ACTUAL MUR BLOC

Definició
El mur que limita per la cara Est amb la parcel·la veïna, està sotmès a la intempèrie i presenta
eflorescències per la humitat a la que s’exposa.
Amidament
Mur de 4 m d’alçada per 50m de llargària.
Actuacions a realitzar
S’haurà de raspallar i aplicar productes per evitar la proliferació de les taques produïdes per
eflorescència.
FOTOGRAFIES

FONAMENTACIÓ I CATES EN MUR DE BLOC
Definició
Per tal de conèixer la capacitat portant de l’actual mur de bloc que limita amb la zona a ampliar es
realitzen una sèrie de cates per obtenir dades tant de la fonamentació, com de l’interior del bloc
col·locat, arribant a la conclusió de que es tracta de bloc formigonat interiorment, amb sabata correguda
alineada a cara exterior del parament vertical.
Amidament
El mur s’aixeca 4m i la zona afectada cobreix linealment 9,5m+ 11,0m
Actuacions a realitzar
Possible utilització com a element portant de la nova coberta a realitzar. Tractament per a interior amb
acabat pintat.
FOTOGRAFIES

1.- Taques en zones interiors (hall)

2.- Taques en mur exterior (coberta)

5. CASETA PREFABRICADA ACTUAL
MÒDUL CASETA PREFABRICADA
Definició
Actualment la sala de professors es desenvolupa dins d’un mòdul prefabricat provisional d’obra, adjacent
a la llar d’infants pel seu costat sud-oest.
Amidament

2.- Interior del bloc amb formigó i aïllament

L’ocupació en planta d’aquest mòdul és de 35m²
Actuacions a realitzar

1.-Fonamentació alineada a parament exterior
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III.

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Arrel de la visita realitzada per PLIKUM s’adquireix un coneixement global de l’àmbit de les obres i
els seus voltants. Amb aquest coneixement es poden preveure els moviments de vehicles, els espais que es
podran ocupar, per on passen els serveis afectats, etc.
A continuació, s’exposen algunes de les fotografies que esdevenen més importants pel coneixement
de l’obra.
1.- Final del passadís central

2.- Mur que limita amb la piscina

7.- Estat caseta comptadors a l’entrada

3.- Exterior. Caseta prefabricada.

8.- Muret separació llar d’infants, residència gent gran

Vilanova i la Geltrú, Març 2020
Miquel Burguet Fonalledas
Arquitecte 38079/02
PLIKUM, SL

4.- Edificació parcel·la adjacent amb Residència per a gent gran

5.- Accés llar infants sota porxo
6.- Avista llunyana pati accés
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II.

SEGURETAT ESTRUCTURAL. DB SE
1. SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI: CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY

L’acceleració bàsica que li correspon al municipi de Castellterçol, segons la NCSE-02, és de
ab=0.04g.
La fonamentació es recolzarà en el nivell A segons estudi geotècnic realitzat per la geòloga Marta
Aran, amb nº de visat SV-05150057/00. Es tracta d’un substrat rocos de terreny natural de margues que es
troba a una profunditat de entre 0,1m i 2,6m segons el punt assajat, trobant-se en la majoria de sondejos
entorn de 0,6m.
Per el càlcul de la fonamentació s’ha considerat una resistència del terreny de 2,9kp/cm2 per a
sabates continues de 0,6m d’amplada.
Seguretat estructural dels murs de càrrega:
La normativa que és d'aplicació per al càlcul d'estructures de murs de càrrega és el Document Bàsic SE - F
de l'CTE. S'hi recullen els mètodes aplicables per a murs de fàbrica de diferents materials, entre els quals
figura el formigó cel·lular curat en autoclau.
A la Guia Tècnica Ytong es detalla el procediment de càlcul i les resistències dels murs Ytong que cal tenir
en compte en la comprovació estructural.
2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
2.1.

FONAMENTACIÓ:

La fonamentació es realitzarà empotrada en el terreny resistent (capa A) i estarà formada per
sabates corregudes de formigó armat HA‐25/B/20/IIa, amb armat en graella inferior de diam. 12 cada
30x30cm, d'ample 60cm i 30 cm de cantell. Tot l'acer utilitzat serà del tipus B500S.Les sabates es
realitzaran sobre formigó de neteja, de 10cm de gruix, omplert amb formigó HL‐150/B/20, i s'encofraran
lateralment amb encofrat de fusta quan sigui necessari.

- menor densitat en murs exteriors, per guanyar en resistència tèrmica (a menor densitat, menor
conductivitat tèrmica)
Els forjats s'han considerat amb plaques Ytong de 20 cm de gruix, calculades per a unes
sobrecàrregues de 200 kg / m2 i una llum màxima de 5.5 m.
Les juntes longitudinals entre plaques s'ompliran amb morter M15. Prèviament es col·locarà una
barra de 8 mm de diàmetre en cada junta que anirà ancorada a l'cèrcol perimetral. La longitud de la cada
barra serà de 1/3 de la llum de l'obertura.
Les plaques estan recolzades sobre el mur de bloc de formigó cel·lular en un lateral, sobre els quals
volen 50cm. Per l’altra, el mur es recolza sobre perfils metàl·lics estructurals L-100 amb ancoratges amb tac
químic de diàmetres 12mm cada 50cm
3.1.

EXECUCIÓ DELS MURS DE CÀRREGA YTONG:

L'execució dels murs de càrrega Ytong està regida pel DAU 03/12 (Document de Adequació a l'Ús emès per
l'ITEC i descarregable en www.ytong.es).
4. NORMATIVA SÍSMICA
Respecte la normativa sísmica NCSE-02, es considera l’edifici d’importància normal (edificis la
destrucció dels quals per un terratrèmol pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei per a la
col·lectivitat, o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas es tracti d’un servei
imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics).
4.1.

ACCIONS
Les carregues variables que afectaran a l’estructura ampliada, segons el CTE DB-SE AE:
-

Us administratiu (categoria B)

2kN/m² repartida
2kN puntual

L’estructura vertical fins a nivell d’acabat de planta baixa serà a base de murs en mènsula de bloc
de formigó armat tipus H, omplerts amb formigó HA-25/B/12/IIa armat amb acer UNE-EN 10080 B 500 S,
amb una quantia aproximada de 45 kg / m³. L’armat vertical serà cada 25cm, diam. 8 int i 10 ext., amb pota
superior de 15cm i l’armat horitzontal diam. 2x diam. 10 cada 20cm, coronació 2x12 correguts.

-

Coberta accessible (privadament)

1kN/m² repartida i 2kN puntual

Sostre planta baixa

A nivell de planta baixa es realitzarà una solera per sobre la coronació del mur de bloc de formigó,
sobre encatxat de grava compactada de 25cm de gruix. La solera serà de formigó armat de 15cm de gruix
omplerta amb formigó HA-25 / B / 20 / IIa i malla electrosoldada amb acer B500T ME 20x20 Ø 8. La solera
es lligarà amb el mur existent mitjançant perforacions cada 50cm amb tac químic de diàmetre 8mm.

Pes propi forjat (G)

300 kp/m²

Acabat(G)

100 kp/m²

Sobrecàrrega ús (Q)

100 kp/m²

Per donar compliment a la normativa del CTE: DB-HE1, la solera en contacte amb el terreny, s’ha
d’aïllar. Per tant, a l’interior de l’edifici en la seva part inferior en contacte amb el terreny, està composada
per una solera de fonamentació de 15cm + làmina d’aïllament XPS de 5cm+ capa de compressió armada de
8cm+ 3cm de morter mixt + 5cm de terratzo. Per altra banda, la solera exterior que voreja perimetralment
la nova aula, serà de 10cm amb armadura amb acabat fratassat. Tots els armats d’aquests diversos tipus de
soleres es resolen amb malla electrosoldada amb acer B500T ME 20x20 Ø 8.

Sobrecàrrega neu (N)

100 kp/m²

TOTAL

600 kp/m²

Altres càrregues

3. DESCRIPCIÓ DE L'ESTRUCTURA PROPOSADA:
Estructura de murs de càrrega de formigó Cel·lular curat en autoclau (HCA) Ytong de 36.5 cm de
gruix, densitat 350 kg / m3
Les densitats i els gruixos que es plantegen responen a el següent criteri:

4.2.

Solera de formigó armat H=15cm

375kp/m²

Mur de Ytong de 40cm

250kp/m

Bloc de formigó armat e=30cm

750kp/m

BASES DE CÀLCUL
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Els coeficients parcials de seguretat adoptats sobre les accions seran els següents:

Tipus de fonamentació: Sabata correguda

- Estats Límit Últims (Situació persistent o transitòria):

Coeficient de majoració d’accions permanents
Coeficient de majoració de accions variables
Coeficient de minoració de resistència del fomrigó
Coeficient de minoració de resistència de l’acer
- Estats Límit Últims (Situació accidental):

Coeficient de majoració d’accions permanents
Coeficient de majoració d’accions variables
Coeficient de majoració d’accions accidentals
Coeficient de minoració de resistència de l’acer
- Estats Límit de Servei:

Coeficient de majoració d’accions permanents
Coeficient de majoració d’accions variables
Coeficient de minoració de resistència de l’acer

Sense junts de retracció

G = 1,35
Q = 1,50
s = 1,50
s = 1,15

7. DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Cota de la roca: -1.20 m
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'extradós del mur: 0 %

G = 1,00
Q = 1,00
A = 1,00
s = 1,00

Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiva: 100 %
Cota empenta passiva: 0.50 m
Tensió admissible: 2.90 kp/cm²
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.58

G = 1,00
Q = 1,00
s = 1,00

7.1.

Aquests valors del coeficients parcials de seguretat estan d’acord amb la Instrucció EHE pels nivells
de control establerts en el projecte i que s’han indicat anteriorment.

ESTRATS
Referències Cota superior
1

0.00 m

Les deformacions màximes admissibles són les recollides en el DB-SE.2, aptitud de servei. La fletxa
màxima admissible serà de 1/400 de la llum.

Descripció

Coeficients d'empenta

Densitat aparent: 1.80 kg/dm³
Actiu extradós: 0.33
Densitat submergida: 1.10 kg/dm³ Passiu intradós: 3.00
Angle fricció interna: 30.00 graus
Cohesió: 0.00 t/m²

L’estructura s’ha calculat utilitzant el programa Cype 3D de Cype Ingenieros, amb llicència
electrònica nº 129.649.

8. SECCIÓ VERTICAL DEL TERRENY

5. NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-25, Yc=1.5
Acer de barres: B 500 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIa
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 30 mm

5.1.

ACCIONS

Empenta a l'intradós: Passiu
Empenta a l'extradós: Actiu

6. DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m

9. GEOMETRIA

Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m

MUR

Enrasament: Extradós

Alçada: 1.20 m

Longitud del mur en planta: 10.00 m
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Gruix superior: 20.0 cm

Cota
(m)

Gruix inferior: 20.0 cm

SABATA CORREGUDA
Amb puntera i taló
Cantell: 30 cm
Volades intradós / extradós: 20.0 / 20.0 cm
Formigó de neteja: 10 cm

Llei d'axials Llei de tallants Llei de moment flector Llei d'empentes Pressió hidrostàtica
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

-0.83

2.16

0.21

0.06

0.50

0.00

-0.95

2.22

0.27

0.09

0.57

0.00

-1.07

2.28

0.34

0.12

0.64

0.00

-1.19

2.34

0.42

0.17

0.71

0.00

Màxims

2.35
0.43
Cota: -1.20 m Cota: -1.20 m

0.17
Cota: -1.20 m

0.72
Cota: -1.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims

1.75
0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

10. ESQUEMA DE LES FASES
CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES
Cota
(m)

Llei d'axials Llei de tallants Llei de moment flector Llei d'empentes Pressió hidrostàtica
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

0.00

1.25

0.00

0.00

-0.00

0.00

-0.11

1.31

0.00

0.00

0.07

0.00

-0.23

1.37

0.02

0.00

0.14

0.00

-0.35

1.43

0.04

0.00

0.21

0.00

-0.47

1.49

0.07

0.01

0.28

0.00

-0.59

1.55

0.10

0.02

0.35

0.00

-0.71

1.60

0.15

0.04

0.43

0.00

-0.83

1.66

0.21

0.06

0.50

0.00

-0.95

1.72

0.27

0.09

0.57

0.00

-1.07

1.78

0.34

0.12

0.64

0.00

-1.19

1.84

0.42

0.17

0.71

0.00

Màxims

1.85
0.43
Cota: -1.20 m Cota: -1.20 m

0.17
Cota: -1.20 m

0.72
Cota: -1.20 m

0.00
Cota: 0.00 m

Mínims

1.25
0.00
Cota: 0.00 m Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

-0.00
Cota: 0.00 m

0.00
Cota: 0.00 m

Fase 1: Fase

12. COMBINACIONS
HIPÒTESI
1 - Càrrega permanent

11. RESULTAT DE LES FASES

2 - Empenta de terres
3 - Sobrecàrrega

Esforços sense majorar.

FASE 1: FASE

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi

CÀRREGA PERMANENT I EMPENTA DE TERRES AMB SOBRECÀRREGUES
Cota
(m)

Combinació

Llei d'axials Llei de tallants Llei de moment flector Llei d'empentes Pressió hidrostàtica
(t/m)
(t/m)
(t·m/m)
(t/m²)
(t/m²)

1

2

1

1.00 1.00

2

1.35 1.00

3

1.00 1.50

3

0.00

1.75

0.00

0.00

-0.00

0.00

-0.11

1.81

0.00

0.00

0.07

0.00

-0.23

1.87

0.02

0.00

0.14

0.00

-0.35

1.93

0.04

0.00

0.21

0.00

4

1.35 1.50

-0.47

1.99

0.07

0.01

0.28

0.00

5

1.00 1.00 1.50

-0.59

2.05

0.10

0.02

0.35

0.00

6

1.35 1.00 1.50

-0.71

2.10

0.15

0.04

0.43

0.00

7

1.00 1.50 1.50
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Referència: Mur: Burguet_fonamentacio llar infants_120_02

Hipòtesi
Combinació
8

1

2

3

1.35 1.50 1.50

Comprovació

Valors

Estat

- Intradós:

Calculat: 19 cm

Compleix

Separació màxima armadures horitzontals:

COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi
Combinació

1

2

3

1

1.00 1.00

2

1.00 1.00 0.60

Norma EHE-08. Article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Extradós:

Calculat: 20 cm

Compleix

- Intradós:

Calculat: 20 cm

Compleix

Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:

13. DESCRIPCIÓ DE L’ARMAT

Norma EHE-08. Article 42.3.5

Mínim: 0.0016

- Extradós (-1.20 m):

Calculat: 0.00196

Compleix

- Intradós (-1.20 m):

Calculat: 0.00196

Compleix

Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20%
Quantia vertical)

Calculat: 0.00196

- Extradós:

Mínim: 0.00031

Compleix

Cantell biga: 25 cm

- Intradós:

Mínim: 0.0002

Compleix

Ancoratge intradós / extradós: 11 / 11 cm

Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
Mínim: 0.0009
Calculat: 0.00157

Compleix

Mínim: 0.00153
Calculat: 0.00157

Compleix

Mínim: 0.00027
Calculat: 0.001

Compleix

Mínim: 1e-005
Calculat: 0.001

Compleix

CORONACIÓ
Armadura superior / 2Ø12: inferior / 2Ø12
Estreps: Ø6c/15

TRAMS
Núm.
1

- Extradós (-1.20 m):

Intradós
Vertical

Extradós
Horitzontal

Ø8c/25

Ø10c/20

Encavallament: 0.25 m

Vertical

Norma EHE-08. Article 42.3.5

Horitzontal

Ø10c/25

Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:

Ø10c/20

- Extradós (-1.20 m):

Encavallament: 0.35 m

Norma EHE-08. Article 42.3.2

SABATA
Armadura
Superior

Longitudinal
Ø12c/30

Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:

Transversal

- Intradós (-1.20 m):

Ø12c/30

Norma EHE-08. Article 42.3.5

Longitud d'ancoratge en prolongació: 30 cm

Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:

Patilla extradós: 15 cm
Inferior

Ø12c/30

- Intradós (-1.20 m):

Ø12c/30

Norma EHE-08. Article 42.3.3

Patilla intradós / extradós: 15 / 15 cm

Separació lliure mínima armadures verticals:

Longitud de pota en arrencada: 30 cm

14. COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Comprovació

Valors

Comprovació a rasant en arrencada mur:

Màxim: 21.16 t/m
Calculat: 0.64 t/m

Gruix mínim del tram:
Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12)

Mínim: 3.7 cm

- Extradós, vertical:

Calculat: 23 cm

Compleix

- Intradós, vertical:

Calculat: 23.4 cm

Compleix

Separació màxima entre barres:

Referència: Mur: Burguet_fonamentacio llar infants_120_02

Criteri de CYPE Ingenieros

Norma EHE-08. Article 69.4.1

Mínim: 20 cm
Calculat: 20 cm

Estat
Compleix

Norma EHE-08. Article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Armadura vertical Extradós, vertical:

Calculat: 25 cm

Compleix

- Armadura vertical Intradós, vertical:

Calculat: 25 cm

Compleix

Comprovació a flexió composta:
Compleix

Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur

Comprovació a tallant:

Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article 69.4.1

Mínim: 3.7 cm

- Extradós:

Calculat: 19 cm

Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1

Compleix

Comprovació de fissuració:
Norma EHE-08. Article 49.2.3
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Referència: Mur: Burguet_fonamentacio llar infants_120_02

Referència: Sabata correguda: Burguet_fonamentacio llar infants_120_02

Comprovació

Valors

Estat

Comprovació

Valors

Estat

Longitud de cavalcaments:

Flexió en sabata:

Norma EHE-08. Article 69.5.2

Comprovació basada en criteris resistents

Calculat: 3.77 cm²/m

- Armat superior extradós:

Mínim: 0.07 cm²/m

Compleix

- Armat inferior extradós:

Mínim: 0.03 cm²/m

Compleix

- Armat inferior intradós:

Mínim: 0.27 cm²/m

Compleix

- Base extradós:
- Base intradós:

Mínim: 0.35 m
Calculat: 0.35 m

Compleix

Mínim: 0.2 m
Calculat: 0.25 m

Compleix

Esforç tallant:

Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Calculat: 11 cm

- Extradós:

Mínim: 11 cm

Compleix

- Intradós:

Mínim: 0 cm

Compleix

Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:

Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm²

Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".

Norma EHE-08. Article 44.2.3.4.1

Separació màxima entre estreps:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.4.1

Compleix

- Intradós:

Calculat: 0 t/m

Compleix

Norma EHE-08. Article 69.5

Mínim: 15 cm

- Arrencada extradós:

Calculat: 22.6 cm

Compleix
Compleix

- Armat inferior extradós (Patilla):

Calculat: 15 cm

Compleix

Mínim: 0.8 cm²/m
Calculat: 3.76 cm²/m Compleix

- Armat inferior intradós (Patilla):

Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat superior extradós (Patilla):

Calculat: 15 cm

Màxim: 18.7 cm
Calculat: 15 cm

Compleix

- Armat superior intradós:

Calculat: 30 cm

Compleix

Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm

Compleix

Compleix

Recobriment:
- Lateral:

- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -1.20 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -1.20 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -1.20 m, Md: 0.26 t·m/m, Nd: 1.85 t/m, Vd: 0.65 t/m, Tensió
màxima de l'acer: 0.235 t/cm²
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.04 m
Referència: Sabata correguda: Burguet_fonamentacio llar infants_120_02
Valors

Estat

Comprovació d'estabilitat:
Valor introduït per l'usuari.

Norma EHE-08. Article 37.2.4.1

Diàmetre mínim:
Norma EHE-08. Article 58.8.2.

Mínim: Ø12

- Armadura transversal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: Ø12

Compleix

Separació màxima entre barres:

- Coeficient de seguretat a la bolcada:

Mínim: 2
Calculat: 2.99

Compleix

- Coeficient de seguretat al lliscament:

Mínim: 1.5
Calculat: 3.66

Compleix

Cantell mínim:
Norma EHE-08. Article 58.8.1

Compleix

Calculat: 22.6 cm

Informació addicional:

- Sabata:

Calculat: 0 t/m

- Arrencada intradós:

Es compleixen totes les comprovacions

Comprovació

- Extradós:

Compleix

Mínim: 25 cm
Calculat: 25 cm

Àrea mínima estreps biga coronació:

Màxim: 16.61 t/m

Longitud d'ancoratge:

Cantell mínim biga coronació:
Criteri de CYPE Ingenieros: el cantell de la biga ha de ser major que l'ample de la biga o 25
cm

Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1

Mínim: 25 cm
Calculat: 30 cm

Compleix

Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.

- Tensió mitjana:

Màxim: 2.9 kp/cm²
Calculat: 0.538 kp/cm² Compleix

- Tensió màxima:

Màxim: 3.625 kp/cm²
Calculat: 0.898 kp/cm² Compleix

Norma EHE-08. Article 42.3.1

Màxim: 30 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 30 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 30 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 30 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 30 cm

Compleix

Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Ingenieros, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16

Mínim: 10 cm

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 30 cm

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 30 cm

Compleix

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 30 cm

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 30 cm

Compleix
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Referència: Sabata correguda: Burguet_fonamentacio llar infants_120_02
Comprovació

Valors

Estat

Quantia geomètrica mínima:
Norma EHE-08. Article 42.3.5

Mínim: 0.0009

- Armadura longitudinal inferior:

Calculat: 0.00125

Compleix

- Armadura longitudinal superior:

Calculat: 0.00125

Compleix

- Armadura transversal inferior:

Calculat: 0.00125

Compleix

- Armadura transversal superior:

Calculat: 0.00125

Compleix

Quantia mecànica mínima:

Calculat: 0.00125

- Armadura longitudinal inferior:
Norma EHE-08. Article 55

Mínim: 0.00031

Compleix

Mínim: 0.00031

Compleix

Mínim: 0.00013

Compleix

Mínim: 3e-005

Compleix

- Armadura longitudinal superior:
Norma EHE-08. Article 55

- Armadura transversal inferior:
Norma EHE-08. Article 42.3.2

- Armadura transversal superior:
Norma EHE-08. Article 42.3.2

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 0.08 t·m/m
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'intradós: 0.28 t·m/m

15. COMPROVACIONS D’ESTABILITAT
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Burguet_fonamentacio llar
infants_120_02
Comprovació

Valors

Estat

Cercle de lliscament pèssim:
Combinacions sense sisme:
- Fase: Coordenades del centre del cercle (0.05 m ; 3.27 m) - Radi: 4.40 m:
Mínim: 1.8
Valor introduït per l'usuari.
Calculat: 196.891 Compleix

Vilanova i la Geltrú, Març 2021
Miquel Burguet Fonalledas
Arquitecte 38079/02
PLIKUM, SL

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Fase: Combinacions sense sisme - Degut a que el cercle de lliscament pèssim passa per l'element de
contenció, aquest haurà de resistir un tallant de, com a mínim, 203.995 t/m en la intersecció amb aquest
cercle. Això és necessari per a garantir la validesa del coeficient de seguretat calculat.
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II.

‐ El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els següents
documents:

MEMÒRIA
1. INTRODUCCIÓ



Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

En compliment de la normativa vigent es redacta aquest annex de Control de Qualitat, on
s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. En aquest annex s’assenyalen les
unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar.



Certificat de garantia del fabricant



Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE.

‐ El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent:

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF.

PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA)
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en les
obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, emmagatzematge i
manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del
producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús,
conservació i manteniment.
PRESCRIPCIONS EN QUAN A L’EXECUCIÓ PER UNITATS D’OBRA. (CONTROL D’EXECUCIÓ)
Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes
d’aplicació, condicions que han de complir‐se abans de la seva realització, toleràncies admissibles,
condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat,
criteris d’acceptació i rebuig.
PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L’EDIFICI ACABAT. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA)
S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les
prestacions finals de l’edifici.
2. ASPECTES GENERALS
Pel control de qualitat s’han seguit els criteris del mòdul de Control de Qualitat del programa
TCQ2000. El banc de preus per al Control de Qualitat és el Banc de Preus ITEC2021, i el Banc de Preus de
Partides d’Obra amb el que s’ha realitzat el pressupost, és el Banc de Preus ITEC2021.
Per a dur a terme el Pla de Control de Qualitat, s’ha procedit a l’associació d’uns determinats
àmbits en aquelles partides que s’han considerat oportunes, a banda dels àmbits ja associats pel propi
programa TCQ. S’han realitzat també, les pertinents correccions a les relacions d’unitats de les partides
convenients.
3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

B. Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació
i conformitat amb el projecte.
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.

4. LLISTAT DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR
Tot seguit, s’enumeren les proves i controls a realitzar per tal de complir amb el que estableix el
CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com el Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya.
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES.
‐ Excavació:
‐ Control de moviments de l’excavació.
‐ Control del material de replè i del grau de compactat.
‐ Gestió de l’aigua:
‐ Control del nivell freàtic.
‐ Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics.
‐ Millora o reforç del terreny:
‐ Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora.
‐ Ancoratges al terreny:

Les obres previstes en el present PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’AMPLIACIÓ: CONSTRUCCIÓ DE
NOVA SALA DE PROFESSORS DE L’ESCOLA BRESSOL, contemplen les següents unitats constructives:
- Enderrocs
‐ Construcció de mur de bloc
- Senyalització
‐ Retirada de terres i runes a abocador
- Fonamentacions
‐ Acabats d’obra
- Estructura formigó
‐ Altres actuacions
CONTROLS
A. Pels materials.
A1. INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes.
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte. Es faran a partir de:

‐ Segons norma UNE EN 1537:2001

2. SUBSISTEMA SOTA‐RASSANT FONAMENTS.
2.1.‐ DADES PREVIES I DE MATERIALS.
‐ Estudi geotècnic.
‐ Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o
d’agressivitat potencial.
‐ Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons
DB SE C “Seguridad Estructural Cimientos”.
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‐ Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C
Seguridad Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3)
‐ Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3)

-

Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
Control dels equips de tesat.
Control dels productes d’injecció.

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ
Nivells del control de l’execució:

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE.
3.1 CONTROL DE MATERIALS
Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de Ciments,
els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
-

-

Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat)
Altres components (abans de l’inici de l’obra)
o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat)
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Fixació de toleràncies d’execució.
Altres controls:

Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:
-

Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat)
Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control d’execució a nivell reduït:
- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control de recepció a nivell normal:
- Existència de control extern.
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra.
Control d’execució a nivell intens:
- Sistema de qualitat propi del constructor.
- Existència de control extern.
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra.

-

Control del tesat de les armadures actives.
Control d’execució de la injecció.
Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no
destructius)

Assaigs de control del formigó:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Modalitat 1: Control a nivell reduït
Modalitat 2: Control al 100 %
Modalitat 3: Control estadístic del formigó
Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º i
75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).
Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de qualitat de l’acer:

Recepció de materials:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control a nivell reduït:
- Només per armadures passives.
Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de l’acer
han de ser coneguts abans de formigonar.
Comprovació de soldabilitat:
- En el cas d’existir empalmes per soldadura

Altres controls:
-

Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.

Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la
comprovació de l’albarà.
Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre.
Es sol∙licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui
l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de
qualitat oficialment reconegut.
Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta.
Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.
Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús.
Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.
Control de qualitat de muntatge i execució:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
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-

Control de l’apuntalament
Control de col∙locació de les biguetes i revoltons
Control de la col∙locació de les armadures
Control de l’abocat, compactació i curat del formigó
Control del desapuntalament
Control de qualitat de l’obra acabada

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de fàbrica:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de nivells i replanteig
Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.
Control de la qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.
Control de qualitat dels materials:

-

Certificat de qualitat del material.
Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques no
avalades pel certificat de qualitat.
Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.
Control de qualitat de la fabricació:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

-

Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha d’incloure:
- Memòria de fabricació
- Plànols de taller
- Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat de la fabricació:
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades
- Qualificació del personal
- Sistema de traçat adient
Control de qualitat de muntatge:

-

-

Control de qualitat de la documentació de muntatge:
- Memòria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspecció
Control de qualitat del muntatge
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA

Tres categories d’execució:
- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i
control diari d’execució.
- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació
d’especificacions i control diari d’execució.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.
Morters i formigons de replè

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Sorres
Ciments i cal
Morters secs preparats i formigons preparats
Comprovació de dosificació y resistència

Control de dosificació, barreja i posada en obra
Armadura:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Control de recepció i posada en obra
Protecció de fàbriques en execució:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Protecció contra danys físics
Protecció de la coronació
Manteniment de la humitat
Protecció contra gelades
Trava temporal
Limitació de l’alçada d’execució per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA
Subministrament i recepció dels productes:
-

Identificació del subministrament amb caràcter general:
- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica.

Recepció de materials:
(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

Peces:
- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las
peces.
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8. TANCAMENTS I PARTICIONS

(Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada.
Subministra i recepció de productes:

-

Es comprovarà la existència de marcat CE.

Subministrament i recepció de productes:
-

Control d’execució en obra:
-

Execució d’acord amb les especificacions de projecte.
Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels
possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.
Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars)
Posició i garantia de continuïtat en la col∙locació de la barrera de vapor.
Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua.

9. INSTAL∙LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS

Control d’execució en obra:
-

-

El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de
manera expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”.

Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

-

Es comprovarà la existència de marcat CE.
Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el
“REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de
resistència front al foc.

Control d’execució en obra:

-

-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis.
Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal∙lació, així com la
seva ubicació i muntatge.
Comprovar instal∙lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció.
Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers:
característiques i muntatge.
Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge.
Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers.
Prova de funcionament dels detectors i de la central.
Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.

Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:

-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 “Protección
frente a la Humedad”.
Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta.

12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL∙LACIONS TÈRMIQUES DE CALEFACCIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:

(Decret 375/88 de la Generalitat)
-

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada.
Subministrament i recepció de productes:

Subministra i recepció de productes:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
L’element haurà d’anar protegit.
Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic.
Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués.

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT

Control de qualitat de la documentació del projecte:
(Decret 375/88 de la Generalitat)

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.
Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia
per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE.
Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM‐C‐167 indicant les seves característiques
dimensionals i la seva densitat aparent.

-

El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.
Subministra i recepció de productes:

-

Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:

-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.
Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums.
Característiques i muntatge de les calderes.
Característiques i muntatge dels terminals.
Característiques i muntatge dels termòstats.
Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys,
en 4 hores.

10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
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-

Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La
pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.

13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL∙LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:

-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Replanteig i ubicació de maquines.
Replanteig i traçat de canonades i conductes.
Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan‐coils i refredadores.
Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports.
Verificar característiques i muntatge dels elements de control.
Proves de pressió hidràulica.
Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament.
Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan‐coils.
Connexió a quadres elèctrics.
Proves de funcionament (hidràulica i aire).
Proves de funcionament elèctric.

14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL∙LACIONS DE FONTANERIA
Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.
Subministrament i recepció de productes:

-

16. SUBSISTEMA EVAQUACIÓ. INSTAL∙LACIONS DE SANEJAMENT
Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució de les instal∙lacions d’evacuació d’aigües residuals.
Subministrament i recepció de productes:

-

Es comprovarà la existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:

-

Execució de acord a las especificacions de projecte.
Comprovació de vàlvules de desguàs.
Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics.
Comprovació de muntatge de canals i embornals.
Comprovació del pendent dels canals.
Verificar execució de xarxes de petita evacuació.
Comprovació de baixants i xarxa de ventilació.
Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control.
Prova estanqueïtat parcial.
Prova d’estanquitat total.
Prova amb aigua.
Prova amb aire.
Prova amb fum.

Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:

-

-

El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.
Subministrament i recepció de productes:

-

-

e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva
sortida i en les aixetes.
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes.
Col∙locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió).
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
Prova final de tota la instal∙lació durant 24 hores.

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa
Instal∙lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules.
Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.
Proves de les instal∙lacions:
- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al
menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en,
al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instal∙lacions de Aigua Calent Sanitària:
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades
en funcionament simultani.
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.
d) Mesura de temperatures a la xarxa.

17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL∙LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS.
Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.
Subministrament i recepció de productes:

-

Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:

-

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.
Comprovació de muntatge de conductes i reixes.
Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes.
Prova de mesura d’aire.
Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:
- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges.
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum.
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-

Proves i posada en marxa (manual i automàtica).
Vilanova i la Geltrú, Març 2021
Miquel Burguet Fonalledas
Arquitecte 38079/02
PLIKUM, SL

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL∙LACIONS ELÈCTRIQUES
Control de qualitat de la documentació del projecte:
-

El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el
compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques
Complementàries.
Subministrament i recepció de productes:

-

Es comprovarà l’existència de marcat CE.
Control d’execució en obra:

-

-

III.

Execució d’acord a les especificacions de projecte.
Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació‐recolzaments, terres,
etc.
Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.
Situació de punts i mecanismes.
Traçat de rases i caixes en la instal∙lació encastada.
Subjecció de cables i senyalització de circuits.
Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència).
Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament)
Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
Quadres generals:
- Aspecte exterior i interior.
- Dimensions.
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics,
diferencials, relès, etc.)
- Fixació d’elements i connexionat.
Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions.
Conexionat de circuits exteriors a quadres.
Proves de funcionament:
- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.
- Comprovació d’automàtics.
- Encès de l’enllumenat.
- Circuit de força.
- Comprovació de la resta de circuits de la instal∙lació enllestida.

PRESSUPOST

El preus unitaris de les partides del pressupost de control de qualitat són de PEM i no inclouen el
6% del Benefici Industrial i el 13% de les despeses generals, ni l’IVA vigent del 21%.
El Contractista haurà de justificar els imports de les partides corresponents en concepte
d’abonament als respectius laboratoris per la realització dels assajos, i fins al límit del u per cent (1%) del
PEM. En el pressupost del Projecte s’inclou la partida alçada corresponent a aquestes tasques.
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II.

MEMÒRIA

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
1. OBJECTE

El present estudi de gestió de residus del PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DE
“Redacció del Projecte de construcció de la sala de professors de l’escola bressol de Castellterçol” té com
objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les obres i la gestió que es
realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les exigències de la normativa més recent, autonòmica,
catalana i estatal.

RESIDUS D’ENDERROC
Volum
(m3 de residus)

170504 (terres i pedres diferents dels especificats en el codi 170503*)

Inert

68,957

170101 (formigó)

Inert

17,51

170302 (barreges bituminoses diferents de les barreges especificades en
No Especial
el codi 170301*)

0

170405 (ferro i acer)

No Especial

12,00

170201 (fusta)

No Especial

0

170203 (plàstic)

No Especial

0

160504 (aerosols)

Especial

0

4

Total ( )

111,157 m3

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ

Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé
generar residus?





4

S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?





5

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra




La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells
materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de
Prescripcions Tècniques.

(m3 de residus)

EMBALATGES

Inert, No Especial, Especial

170201 (fusta)

No Especial

1,04

170203 (plàstic)

No Especial

1,142

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

170904 (paper i cartró)

No Especial

1,50

1

Total (4)

Taula 3. Resum de la gestió de residus dins de l’obra

3,46 m3
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.

4

Excepte els residus Especials.

Separació segons
tipologia de residu

* Els quals contenen substàncies perilloses.

3. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de
residus:

1

S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar‐los al mateix
emplaçament?

No









Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de
l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació. (veure apartat 2. Estimació i tipologia de resiuds)

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu.
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especials

Taula 2. Definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte
Sí

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el
projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra i de
reduir‐ne la seva producció.

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Inerts

 No tenir‐los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 El contenidor de residus especials haurà de situar‐se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària
d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 Tapar els contenidors i protegir‐los de la pluja, la radiació, etc.
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites
 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials
 contenidor per Inerts barrejats

 contenidor per Inerts Formigó

 contenidor per Inerts Ceràmica

 contenidor per altres inerts
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Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra.
Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les demolicions de paviments està
formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar
separats de la resta).
Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni
que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les
característiques físico‐químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha
produït.
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal∙lacions on es faci un tractament previ i des d’on el
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més
desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.
En el cas de l’obra que ens ocupa es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es
col∙locaran en diferents contenidors o camions de transport. Aquests estaran identificats amb una
senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient.

Taula 1. Definició de la tipologia dels residus de la construcció de l’obra.

Inert, No Especial, Especial



4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.

Tipologia2

No

2

2. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS

Materials

Sí
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III.

RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

No Especials

2

3

PLEC

1. PARTIDES D'OBRA DE DESPESES INDIRECTES

 contenidor per metall

contenidor per fusta

 contenidor per plàstic

 contenidor per paper i cartró

1.1.

ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
1.1.1

 contenidor per MBC

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres,
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que
es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar‐los en funció del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.

Inerts + No
Especials

Inerts + No Especials:  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

Reciclatge de
residus petris inerts
en la pròpia obra

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el
mateix emplaçament.

Senyalització dels
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació
selectiva prevista.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.

Inerts

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de
formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl∙lics, els
plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc..

No Especials
barrejats

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar‐ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:(kg):6,3(m3): 4,2

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró‐guix, etc.
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest
símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:
fusta

ferralla

paper i cartró

plàstic

Cable elèctric

RESIDUS ESPECIALS:

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Especials

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora
d’emmagatzemar‐los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.

Les opcions externes de gestió són:
Taula 4. Resum de la gestió de residus fora de l’obra

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
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Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
catàleg de Residus de Catalunya.
1.1.2. TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres,
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que
es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar‐los en funció del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
-

Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
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-

Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos.
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment
perillosos.
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
RESIDUS ESPECIALS:
Una unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida.
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS:
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

RESIDUS ESPECIALS:
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
A L'OBRA:

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts
de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF
no accepti com a útils, o siguin sobrants.
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre
on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
catàleg de Residus de Catalunya.
2.1.1 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres,
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que
es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar‐los en funció del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran.
S'han considerat els tipus següents:
-

‐ Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper
‐ Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a
abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
A L'OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts
de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF.
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-

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de
residu.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I
TRANSFERÈNCIA:

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc
adequat, legalment autoritzat per al tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu.

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF
no accepti com a útils, o siguin sobrants.

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre
on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat.
CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s’ha de fer amb proteccions adequades a la perillositat del mateix.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre
acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La manipulació dels materials s’ha de fer amb proteccions adequades a la perillositat del mateix.
UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O 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 tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
- Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
catàleg de Residus de Catalunya.

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels
enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
catàleg de Residus de Catalunya.

IV.

PRESSUPOST

El preus unitaris de les partides del pressupost de control de qualitat són de PEM i no inclouen el
6% del Benefici Industrial i el 13% de les despeses generals, ni l’IVA vigent del 21%.
El Contractista haurà de justificar els imports de les partides corresponents en concepte
d’abonament als respectius laboratoris per la gestió dels residus a obra tenint en compte l’impacte
medioambiental, i fins al límit del u i mig per cent (1,5%) del PEM. En el pressupost del Projecte s’inclou la
partida alçada corresponent a aquestes tasques.

I2RA ‐ DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT
DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
3.1.1

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres,
material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que
es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar‐los en funció del lloc on es dipositaran o es
reutilitzaran. S'han considerat els tipus següents:

Vilanova i la Geltrú, Març 2021
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II.

SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSA DE LES OBRES
1. INTRODUCCIÓ

Les obres a realitzar consisteixen en la “Redacció del Projecte de construcció de la sala de
professors de l’escola bressol de Castellterçol”, ja que actualment aquesta sala es desenvolupa dins d’un
mòdul prefabricat adjacent a l’edifici existent.

Per dur a terme les obres no es necessitarà fer cap desviament de trànsit per vials de trànsit rodat.
La implantació serà l’únic element que estarà en contacte amb asfalt, concretament s’instal∙larà a la zona
de pàrquing. Degut a aquest fet es prendran algunes mesures de seguretat per tal d’evitar riscos
innecessaris a nivell de trànsit rodat. S’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres
8.3‐IC i la Policia Local. Restarà prohibida la col∙locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.
Els objectius que es perseguiran són, bàsicament:

Les actuacions recollides al present projecte no suposen cap tipus d’alteració o modificació del
traçat de carrers habitual dels voltants de l’escola bressol ni la residencia de gent gran de la parcel∙la veïna.

-

Per tant, s’ha estudiat un tancament i senyalització general de l’àmbit de manera que es protegeixi
en tot moment la totalitat de les zones de treballs igualment que la zona destinada a acopi i ubicació de les
casetes d’higiene i altres serveis. Aquesta serà una zona tancada perimetralment amb una tanca tipus
“rivisa” sobre peus prefabricats de formigó que impedeixi l'accés a persones alienes a les obres, combinada
amb una malla d’ocultació preservi de la projecció de partícules i emissió de pols provinent de la zona
principal d’implantació.

-

Informar a l’usuari de la presència de les obres amb cartells un mes abans del començament de les
obres.
Ordenar la mobilitat en la zona afectada per les obres amb senyals de tràfic d’obres i, sobretot en
l’entrada i sortida de vehicles, senyalistes.
Senyalitzar degudament la zona on s’instal∙larà la implantació amb els corresponents cartells.
Donar seguretat als treballadors i treballs que realitzin les obres.

Es disposaran de portes d’accés directe
a la zona principal d’implantació, diferenciades
pel personal d’obra de la maquinària. Cada
porta durà en un lloc ben visible el cartell amb
les mesures de seguretat i l’advertència
d’entrada i sortida de camions.
Durant les obres, la pista on s’intervé
haurà de ser delimitada per assegurar que cap
persona aliena a l’obra hi accedeixi. D’aquesta
manera, pels treballs de retirada de tanca i
posterior fonamentació, es col∙locarà una tanca
tipus “Rivisa” al límit de les obres. El costat que
queda paral∙lel a aquest, no necessita nova
delimitació ja que compta amb una.

3. DIMENSIONS MÍNIMES D'ITINERARIS I PASSOS PER A VIANANTS
3.1.

Es respectaran les següents dimensions mínimes:
-

En el cas de la tanca que es col∙locarà podrà estar‐hi de manera continuada durant totes les obres;
Durant la realització de les obres en aquest espai:
-

DIMENSIONS MÍNIMES

Es preveu fonamentar l’estructura i muntar aquesta una vegada estigui finalitzada l’extracció de la
caseta prefabricada.
Un cop realitzada l’estructura, es pot tornar a col∙locar la tanca per recuperar l’activitat que resta de
l’obra.

Durant la fase 2, es muntaran les mesures necessàries de seguretat i salut i senyalització, així com
tancaments per a delimitar les zones a reparar per a que es pugui seguir amb l’ús principal de l’edifici.
No es requereix de la ubicació de cap equip provisional de semaforització.
Tenint en compte que la superfície d’actuació és relativament petita i, en tot cas, assequible, no es
requerirà cap més zona d’aplecs de materials ni implantacions secundaries.
Es descriuen a continuació els criteris emprats per a cobrir les necessitats de senyalització,
abalisament i defensa de les obres. La documentació que acompanya aquesta descripció es troba a l'Annex
9. Estudi de seguretat i salut.
2. SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

3.2.

En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
l’amplada de la vorera existent.
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres
(1,40m).
FORATS I RASES

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col∙locaran xapes metàl∙liques
fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es col∙locaran
a 45º en el sentit de la marxa.
4. ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il∙luminats encara que hi hagi
enllumenat públic.
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i
horitzontal, com per als elements d’abalisament.
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il∙luminats al llarg de tot el tram
(intensitat mínima 20 lux).
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl∙liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
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5. ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les
següents condicions mínimes:
-

Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,50 m de
diàmetre.
No podran haver‐hi escales ni graons aïllats.
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del
12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col∙locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat i una fletxa de senyalització.

6. MANTENIMENT
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplaçament i dificulti la seva subtracció.
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència,
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es mantindran nets.

7. RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT
Acabades les actuacions es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament
corresponents implantats. El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un
cop acabada l’obra o la part de l’obra que existeixi la seva implantació, podent establir un període inferior
si així s’estableix des dels Serveis Municipals.

Vilanova i la Geltrú, Març 2021
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3DUjPHWUHVGHO'%+6SHUGRQDUFRPSOLPHQWDOHV
H[LJqQFLHVG¶Habitabilitat, Salubritat
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CTE

Ref. del projecte: (VFROD %UHVVRO &DVWHOOWHUoRO

3DUjPHWUHVGHO'%+6SHUGRQDUFRPSOLPHQWDOHV
H[LJqQFLHVG¶Habitabilitat, Salubritat

HS

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT
Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE)
“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
Exigències bàsiques HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE)
“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible,
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua.
Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”
PROPIETATS DE
LA INSTAL·LACIÓ

Qualitat de l’aigua

/¶DLJXDGHODLQVWDOāODFLyFRPSOLUjHOVSDUjPHWUHVGHODOHJLVODFLyYLJHQWSHUDDLJXDGHFRQVXPKXPj
(OVmaterialsGHODLQVWDOāODFLyJDUDQWLUDQODTXDOLWDWGHO¶DLJXDVXEPLQLVWUDGDODVHYDFRPSDWLELOLWDW
DPEHOWLSXVG¶DLJXDLDPEHOVGLIHUHQWVHOHPHQWVGHODLQVWDOāODFLyDPpVGHQRGLVPLQXLUODYLGD
~WLOGHODLQVWDOāODFLy
(OdissenyGHODLQVWDOāODFLyGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXDHYLWDUjHOGHVHQYROXSDPHQWGHJqUPHQV
SDWzJHQV

Protecció contra retorns

Sistemes antiretorn:

6H¶QGLVSRVDUDQSHUWDOG¶HYLWDUODLQYHUVLyGHOVHQWLWGHOIOX[GHO¶DLJXD

S’establiran
discontinuïtats entre:

 ,QVWDOāODFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXDLDOWUHVLQVWDOāODFLRQV
G¶DLJXDDPEGLIHUHQWRULJHQTXHQRVLJXLOD[DU[DS~EOLFD
 ,QVWDOāODFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXDLLQVWDOāODFLRQVG¶HYDFXDFLy
 ,QVWDOāODFLRQVGHVXEPLQLVWUDPHQWG¶DLJXDLO¶DUULEDGDGHO¶DLJXDDOVDSDUHOOVL
HTXLSVGHODLQVWDOāODFLy

Buidat de la xarxa:

 4XDOVHYROWUDPGHOD[DU[DV¶KDGHSRGHUEXLGDUSHOTXH HOV
VLVWHPHVDQWLUHWRUQHVFRPELQDUDQDPEOHVFODXVGHEXLGDW

Cabals
instantanis mínims:

Aigua Freda

Condicions mínimes
de subministrament
als punts de consum

q  0,04l/s  XULQDULVDPEFLVWHUQD
q  0,05l/s  ³SLOHWD´GHUHQWDPDQV
q  0,10l/s  UHQWDPDQVELGHWLQRGRU
q  0,15l/s  XULQDULVWHPSRULW]DWUHQWDYDL[HOOHVDL[HWDDwOODGD
q  0,20l/s  GXW[DEDQ\HUDPDLJHUDLUHQWDGRUD
GRPqVWLFDVDIDUHLJDL[HWDJDUDWJHDERFDGRU
q  0,25l/s  UHQWDYDL[HOOHVLQGXVWULDO VHUYHLV 
q  0,30l/s  EDQ\HUDPDLJHUDQRGRPqVWLFD
q  0,60l/s  UHQWDGRUDLQGXVWULDO NJ

✔

✔

✔

Aigua Calenta $&6 
q  0,03l/s  ³SLOHWDGHUHQWDPDQV
q  0,065l/s  UHQWDPDQVELGHW
q  0,10l/s  GXW[DDLJHUDLUHQWDGRUDGRPqVWLFDVDIDUHLJ
DL[HWDDwOODGD
q  0,15l/s  EDQ\HUDPUHQWDGRUDGRPqVWLFD
q  0,20l/s  EDQ\HUDPDLJHUDQRGRPqVWLFD
UHQWDYDL[HOOHVLQGXVWULDO VHUYHLV 
q  0,40l/s  UHQWDGRUDLQGXVWULDO NJ

Pressió:

 Pressió mínima$L[HWHVHQJHQHUDOo P  100kPa
(VFDOIDGRUVLIOX[RUVo P  150kPa
 Pressió màxima4XDOVHYROSXQWGHFRQVXPo P  500kPa

Manteniment

SENYALITZACIÓ

Aigua no apta per al
consum

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a
considerar

Temperatura d’ACS:

 (VWDUjFRPSUHVDHQWUH50ºC i 65ºC
1RpVG¶DSOLFDFLyDOHVLQVWDOāODFLRQVG¶~VH[FOXVLXKDELWDWJH

Dimensions dels locals

 (OVORFDOVRQV¶LQVWDOāOLQHTXLSVLHOHPHQWVGHODLQVWDOāODFLyTXH
UHTXHUHL[LQPDQWHQLPHQWWLQGUDQOHVGLPHQVLRQVDGHTXDGHVSHU
SRGHUUHDOLW]DUORFRUUHFWDPHQW
1RpVG¶DSOLFDFLyDOVKDELWDWJHVXQLIDPLOLDUVDwOODWVRDGRVVDWV

Accessibilitat de la
instal·lació

 3HUWDOGHJDUDQWLUHOPDQWHQLPHQWLUHSDUDFLyGHODLQVWDOāODFLyOHV
FDQRQDGHVHVWDUDQDODYLVWDV¶XELFDUDQHQIRUDWVR³SDWLQHWV´
UHJLVWUDEOHVREpGLVSRVDUDQG¶DUTXHWHVRUHJLVWUHV
6LHVSRVVLEOHWDPEpV¶DSOLFDUjDOHVLQVWDOāODFLRQVSDUWLFXODUV

Identificació

 (VVHQ\DOLW]DUDQGHIRUPDIjFLOLLQHTXtYRFDOHVFDQRQDGHVHOV
SXQWVWHUPLQDOVLOHVDL[HWHVGHOHVLQVWDOāODFLRQVTXHVXEPLQLVWULQ
DLJXDQRDSWDSHUDOFRQVXP

✔

Comptatge

 &DOGLVSRVDUG¶XQFRPSWDGRUG¶DLJXDIUHGDLG¶DLJXDFDOHQWDSHUD
FDGDXQLWDWGHFRQVXPLQGLYLGXDOLW]DEOH

✔

Xarxa de retorn d’ACS

 /DLQVWDOāODFLyG¶$&6GLVSRVDUjG¶XQD[DU[DGHUHWRUQTXDQGHVGHO
SXQWGHSURGXFFLy ILQVDOSXQWGHFRQVXPPpVDOOXQ\DWODORQJLWXG
GHODFDQRQDGDVLJXL!P

✔

Dispositius d’estalvi
d’aigua

 $OHVFDPEUHVKXPLGHVGHOVHGLILFLVR]RQHVGHS~EOLFD
FRQFXUUqQFLDOHVDL[HWHVGHOVUHQWDPDQVLOHVFLVWHUQHVGHOVLQRGRUV
HQGLVSRVDUDQ

✔

✔

&7(
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UHKDELOLWDFLyLQWHJUDO

R E U D  Q R YD

D P S O L D F L y   U H I R U P D   U H K D E L O L W D F L y  R UHKDELOLWDFLyLQWHJUDOHQHGLILFLVFDWDORJDWV
No els hi és d’aplicació el DB HR

DFWLYLWDWVLQGXVWULDOVFRPHUFLDOVRHVSRUWLYHVHVFRQVLGHUDUjXQtQGH[GHVRUROOGLD/GG%$PHQRUTXHO¶tQGH[GHVRUROOGLDGHOD]RQD

✔

Ld carrer
dBA

Ò 6' (/ ¶(' ,) ,& ,
U H V L G H Q F L D O  S U L YD W 

D G P LQ LV W UDW L X 

UHVLGHQFLDOS~EOLF
GRFHQW

✔

D OW UH V

81,7$76' ¶Ò 6
X QD  ~Q L FD X Q LW D W G ¶~V
( ; , * Ê1 & ,( 6  ' ¶$ Í/ / $ 0 (1 7 $ & Ò 67 ,&
6(3$5$&,2169(57,&$/6,17(5,256
Separacions en laPDWHL[DXQLWDWG¶~V
Separació entre una
XQLWDWG¶~VLXQ
UHFLQWHHPLVVRUTXH
QRSHUWDQ\DOD
XQLWDWG¶~V

DVRUROODHUL

✔

envans

RA t 33dBA

El recinte no comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

entre el recinte protegit i el recinte emissor

DnTA t 50dBA

entre el recinte habitable i el recinte emissor

DnTA t 45dBA

El recinte comparteix portes o
finestres amb el recinte emissor

paret del recinte protegit

RA t 50dBA

✔

porta o finestra del recinte protegit

RA t 30dBA

✔

paret del recinte habitable



porta o finestra del recinte habitable

RA t 50dBA


RA t 20dBA

Separació entre unaXQLWDWG¶~VLXQUHFLQWHHPLVVRU entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit
G¶LQVWDOāODFLRQVRG¶DFWLYLWDW
entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

DnTA t 55dBA

5HFLQWHGHO¶DVFHQVRU (sense maquinària al recinte)

RA t 50dBA

entre unitat d’us i caixa d’ascensor

DVRUROODHUL

F A Ç A N E S , C O B E R T E S I T E R R E S E N C O N T A C T E A M B L ’ E X T E R I O R , ' PQ7$WU en dBA

'PQ7$WU
en funció de l’Ld

Estances

Estances

Aules

30

30

30

30

30

30

30

60 < Ld d 65

Ld d 60

30

65 < Ld d 70

Ld d 60

30

30

30

30

70 < Ld d 75

60 < Ld d 65

32

30

32

30

Ld > 75

65 < Ld d 70

37

32

37

32

0,7*(5(6

DVRUROODHUL

El conjunt dels dos tancaments que conformen la mitgera o

DnTA t 50dBA

Cada un dels tancaments que conformen la mitgera

D2m,nT,Atr t 40dBA

6(3$5$&,216+25,7=217$/6,17(5,256

DVRUROOG¶LPSDFWH

DVRUROODHUL

Separació entre una XQLWDWG¶~VL
XQUHFLQWHHPLVVRUTXHQR
SHUWDQ\DODXQLWDWG¶~V

entre el recinte emissor i recinte protegit

L’nT,w  65dB

DnTA t 50dBA

entre el recinte emissor i recinte habitable

no té exigència

DnTA t 45dBA

Separació entre una XQLWDWG¶~VL
XQUHFLQWHG¶LQVWDOāODFLRQVR
G¶DFWLYLWDW

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte protegit

L’nT,w  60dB

DnTA t 55dBA

entre recinte d’instal·lacions / activitat i recinte habitable

L’nT,w  60dB

DnTA t 45dBA

( ; , * Ê 1 & , ( 6  ' ( & 2 1 7 5 2 / ' (/  7 (0 3 6 ' ( 5 (9 (5 % (5 $ & ,Ï 

DnTA t 45dBA

7$1&$0(176(1&217$&7($0%/¶(;7(5,25

Dormitoris

✔

Ld d 60

G L YH U VH V XQ L W D W V  G ¶~ V

✔

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Ld d 60

VDQLWDUL
✔

Ús residencial/ hospitalari

Ld Pati
dBA

(VSDLVTXHKDQGHFRQWURODUHOVHXWHPSVGHUHYHUEHUDFLy
Aules i sales de conferències buides (sense ocupació, ni mobiliari), amb un volum d 350m

7HPSVPj[LPGHUHYHUEHUDFLy
3

0,7s

✔

3

0,5s

✔

Aules i sales de conferències buides (incloent el total de butaques), amb un volum d 350m
Restaurants i menjadors

Zones comunes dels edificis d’ús residencial públic, docent i hospitalari adjacents a recintes
protegits amb els que comparteixen portes

)$d$1$$&$55(5
Ld carrer
dBA

Ús residencial/ hospitalari

Ús cultural/ sanitari/ docent/
administratiu

Dormitoris

Estances

Estances

Aules

Ld d 60

30

30

30

30

60 < Ld d 65

32

30

32

30

65 < Ld d 70

37

32

37

32

70 < Ld d 75

42

37

42

37

Ld > 75

47

42

47

42
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A t 0,2m /m

3

✔

(;,*Ê1& ,(6'(6252//,9,%5$&,21 6' (/(6,1 67$ / ā/$& ,21 6
Quan el soroll al
que estigui sotmès
el tancament sigui
d’aeronaus, els
valors D2m,nT,Atr
s’incrementaran en
4dBA

Es limitarà el nivell de soroll i de vibracions que les instal·lacions puguin transmetre als recintes protegits o habitables de l’edifici a través de
punts de contacte amb els elements constructius, de manera que no s’augmentin els nivells deguts a les restant fonts de l’edifici.
El nivell de potència acústica dels equipaments generadors de soroll estacionari situats als recintes d’instal·lacions, així com les reixetes i
difusors terminals d’instal·lacions d’aire condicionat compliran els nivells d’immissió en els recintes adjacents de la Llei 37/2003 de soroll.
El nivell de potència acústica màxima dels equips situats a les cobertes i zones exteriors annexes, serà tal que l’entorn de l’equip i els
recintes habitables i protegits no superin els objectius de qualitat acústica corresponents


✔

Només aplicable als usos residencial i sanitari

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RI T E

RI T E

Referència de projecte: Ampliacióo escola bressol Castellterçol

Ús previst: (1)

T i pus d’ i nst a l ·l a c i ó:
Administratiu

Residencial públic

Comercial

Sanitari

Piscina climatitzada

Espais oberts climatitzats

Altres:

Tipus d’intervenció
en les instal·lacions:

✔ Edifici o local existent

Obra nova

Tipus d’intervenció
en l’edifici o local: (2)

✔ Docent

Residencial privat

Pública
concurrència

Ampliació

✔

Reforma
Canvi d’ús
Nova instal·lació
✔ Reforma de la instal·lació

(3)

Incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’ACS o la modificació
dels existents
La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de diferents característiques
L’ampliació del nombre d’equips generadors de calor o fred.
El canvi del tipus d’energia o la incorporació d’energies renovables

(4)

El canvi d’ús previst de l’edifici
✔ La substitució d’un generador de calor o fred per un altre de similars característiques

CARACT ERÍ ST IQ UES G ENERALS DE LES I NSTAL· LACI O NS T ÈRM IQ UES
I ns t a l ·l a c i on s t è rm i q u e s : (5)
✔ Climatització

(6)

Calefacció (7)

Refrigeració(8)

Ventilació (9)

Control de la humitat (10)

Producció d’aigua calenta sanitària (11)

Climatització de piscines (11)

Contribució mínima amb energia renovable per
cobrir la demanda anual d’ACS (segons DB HE4):
≥ 70% si la demanda diària és ≥ 5.000 l/dia
≥ 60% si la demanda diària és < 5.000 l/dia

Contribució mínima amb energia renovable per cobrir la
demanda anual de climatització (segons DB HE4 i RITE):
Cobertes: ≥ 70%
Descobertes: 100%

Fo nt s d ’ e n e r g i a p r e v i st e s :
✔

Energies renovables (4) (11)

Electricitat
Combustible gasós

Solar tèrmica

Gas natural

Aerotèrmia

Gas propà

Geotèrmia

Combustible líquid (gasoil)

Energies residuals (4) (11)
Recuperació de calor d’equips de
refrigeració i deshumectadores
Altres

Fotovoltaica
Biomassa
Sistema urbà de calefacció /refrigeració
Altres

Ce nt r a l s de pr o d u c c i ó de c al or o f r e d:
Refredadora
Captadors solars

Caldera
✔

Bomba de calor (12)

Altres, indicar

Altres (13)
OCT COAC
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DADES DE L’ EDI FI CI O LO CAL

✔

Individual

Instal·lació solar tèrmica

Nombre d’equips

Calor:

1

∑ Potència prevista

Calor:

4,00

Fred:
kW

Fred:

Captadors solars:

4,00

Superfície total:

Acumulació solar:

kW

m2

Centralitzada
Individuals

Equip de suport:

Centralitzat
Individuals

Centralitzada
Potència

Calor:

kW

Fred:

kW

P equip de suport (si n’hi ha):

kW

P equivalent (0,7

kW

Pr evi si ó de pot ènci a t è rm i c a nom i nal a i nst al· lar t ot al ( P)
Calor:

4,00

kW

Fred:

4,00

(14)

MEMÒRIA
TÈCNICA
✔

No cal
documentació

- P tèrmica nominal a instal·lar
de calor o fred > 70 kW:

x Scaptadors):

:
Potència solar tèrmica (15):

kW

DO CUM ENT ACIÓ T ÈCNI CA pe r j us t if i c a r e l c om pl im e nt al RIT E
PROJECTE (16)

kW/m2

kW

(17)

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de l’edifici, o bé
Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics:
cal fer referència del contingut i l’autor

- 5 kW d P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred d 70 kW
Elaborada per l’empresa instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat
executada.

✔ a) P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW
b)

Producció ACS –amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de d 70 kW

c) Sistemes solars d’un únic element prefabricat
d) Reforma d’instal·lació per incorporar energia solar P < 5 kW (0,7 W/m2x m2)
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Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edi ficis
Dades generals de les instal·lacions tèrmiques

RI T E

RI T E

NOTES (*)
(1)

EXI G ÈNCI ES T ÈCNIQ UES DE LES I NST AL· LACIO NS T ÈRM IQ UES
G e ne r a l

✔ En l’àmbit del CTE:
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CTE HE 2

✔ En l’àmbit del RITE:

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR)
D. 21/2006, Prevenció i
control de la legionel·losi

✔

Be n e s t a r
i Hi gi e ne

“Les instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa
actualment al vigent Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), i la
seva aplicació quedarà definida al projecte de l’edifici”.
“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que
pugui ésser d’aplicació a la instal·lació projectada”.

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que s’obtingui una
qualitat tèrmica de l’ambient, una qualitat de l’aire interior i una qualitat de la dotació d’aigua calenta sanitària que siguin
acceptables per als usuaris de l’edifici sense que es produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l’ambient,
complint els requisits següents:

✔ Qualitat tèrmica
l’ambient

de

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres que defineixen
l’ambient tèrmic dins d’un interval de valors determinats a fi de mantenir unes
condicions ambientals confortables per als usuaris dels edificis.”

RITE IT 1.1.4.1

✔ Qualitat de l’aire interior

RITE IT 1.1.4.2
CTE DB HS 3

✔ Higiene
RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i
control de la legionel·losi

✔ Qualitat de l’ambient
acústic

“Les instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l’aire interior
acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que
es produeixin de forma habitual durant l’ús habitual dels mateixos, aportant un cabal
suficient d’aire exterior i garantint l’extracció i expulsió de l’aire viciat.”
“En els edificis d’habitatges, per als locals habitables a l’interior dels mateixos, els
magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol
altre ús, per als aparcaments, es consideren vàlids els requisits de qualitat de l’aire
interior establerts a la secció HS3 del CTE.”
“Les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d’aigua calenta
sanitària, en condicions adequades, per a la higiene de les persones.”
“En condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties produïdes pel
soroll i les vibracions de les instal·lacions tèrmiques estarà limitat.”

RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR

✔

Ef i c i è nc i a
energètica

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es redueixi el
consum d’energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, de les emissions de gasos
d’efecte hivernacle i altres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de
sistemes que permetin la recuperació d’energia i la utilització d’energies renovables i de les energies residuals,
complint els requisits següents:

✔ Rendiment energètic
RITE IT 1.2.4.1

✔ Distribució de calor i
fred

“Els equips de generació de calor i fred, així com els destinats al moviment i
transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible
al seu règim de rendiment màxim.”
“Els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllats
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals
amb temperatures pròximes a les de sortida dels equips de generació”

RITE IT 1.1.4.2

✔ Regulació i control
RITE IT 1.1.4.3

✔ Comptabilització de
consums
RITE IT 1.1.4.4

✔ Recuperació d’energia
RITE IT 1.1.4.5

Seg u retat
RITE IT 1.3

“Les instal·lacions tèrmiques han d’estar equipades amb sistemes de
comptabilització perquè l’usuari conegui el seu consum d’energia, i per
permetre el repartiment de despeses d’explotació en funció del consum, entre
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples
consumidors.”
“Les instal·lacions tèrmiques incorporaran subsistemes que permetin l’estalvi, la
recuperació d’energia i l’aprofitament d’energies residuals.”

RITE IT 1.2.4.6

“Les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb
l’objectiu de cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.”
“En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una
part de les necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran
mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”.
“L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts
només es podrà realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”

CTE DB HE 4
D. 21/2006 Ecoeficiència

“Els edificis satisfaran les seves necessitats d’ACS i de climatització de piscina
coberta emprant en gran mesura fonts procedents d’energies renovables o de
processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.”

✔ Utilització d’energies
renovables

✔

“Les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris
perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals
climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d’energia a les variacions de
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei.””

“Les instal·lacions tèrmiques s’han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar de manera que es previngui i es
redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones,
flora, fauna, bens o el medi ambient, així com d’altres fets susceptibles de produir en els usuaris molèsties i malalties.”

OCT COAC
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✔

L’Annex de Terminologia del RITE classifica els següents tipus d’edificis per als que exigeix més requisits de seguretat, com ara, que les sales
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:

(2)

Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple:
Hospitals, residències d’avis, col·legis i centres d’ensenyament infantil, primària, secundari i similars, centres penitenciaris i similars.
Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen
llibertat per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: Teatres, cinemes, auditoris, estacions de transport, pavellons esportius, centres d’ensenyament
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes, discoteques, sales d’espectacles i activitats recreatives, sales d’exposicions, biblioteques, museus i similars.

El RITE s’aplica a les instal·lacions tèrmiques en edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2).
Degut a que el Codi Tècnic de l’Edificació remet al RITE per al compliment de l’exigència HE 2, el RITE serà d’aplicació a les intervencions que
es defineixen a l’art. 2 de la Part I del CTE i als Documents Bàsics HE 2 i HE4; i es tindran en compte els Criteris d’aplicació en edificis existents
que s’indiquen a l’Apartat IV del CTE DB HE.

(3)

Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis es recullen a l’article 2.3 del RITE.
Qualsevol producte que s’incorpori a una instal·lació existent ha de complir els requisits relatius a les condicions dels equips i materials de l’art.
18 del RITE.

(4)

Les instal·lacions tèrmiques han d’aprofitar les energies renovables disponibles per cobrir amb elles una part de les necessitats de l’edifici.
Segons l’apartat IT 1.2.4.6.1 del RITE “En els edificis nous o sotmesos a reforma, amb previsió de demanda tèrmica, una part de les
necessitats energètiques derivades d’aquesta demanda es cobriran mitjançant la incorporació de sistemes de calor renovable o residual”.
Segons l’apartat IT 1.2.4.6.3 i 4 del RITE “L’escalfament de l’aigua de piscines a l’aire lliure i la climatització d’espais oberts només es podrà
realitzar mitjançant la utilització d’energies renovables o residuals.”
El 100% de l’energia generada per l’energia solar tèrmica o la biomassa es considera energia renovable.

(5)

Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d’aigua calenta sanitària,
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE).

(6)

Climatització: procés que controla les condicions de temperatura, humitat relativa i qualitat de l’aire dels espais per al benestar de les persones
i les necessitats dels bens.

(7)

Calefacció: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega negativa (escalfa).

(8)

Refrigeració: procés que controla només la temperatura de l’aire dels espais amb càrrega positiva (refreda).

(9)

Ventilació: procés que renova l’aire dels locals.

(10)

Control de la humitat: habitualment aquest procés forma part de les instal·lacions de climatització. S’ha indicat com a una opció perquè el
CTE DB HE0 la defineix separadament i pot comportar un important consum d’energia.

(11)

S’haurà d’incorporar energia renovable per cobrir una part de la demanda d’ACS i de climatització de piscines segons el especifica el CTE
DB HE4, el Decret d’Ecoeficiència i les Ordenances municipals, si és el cas.

Les bombes de calor condensen per intercanvi amb l’aire (aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia) o amb l’aigua (hidrotèrmia). No tota
l’energia que produeixen es pot considerar com a renovable, ja que una part la consumeixen per al seu propi funcionament. Per poder
considerar la seva contribució renovable a efectes de compliment del DB HE4, la bomba de calor haurà de disposar d’un rendiment mig
estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica.
El valor de SCOPdhw es determinarà per a la temperatura de preparació d’ACS que no serà inferior a 45ºC.
(13) Altres: per exemple, equips de producció d’ACS com els termos elèctrics, escalfadors acumuladors, escalfadors instantanis, etc.
(12)

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o
fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació, P, s’obtindrà com a
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica.
P total = 6 P generadors

*
*
*

No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més
gran de les dues.
En cas de calefacció elèctrica: Si en el projecte s’inclouen els radiadors o acumuladors, caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat
de funcionament. No caldrà fer cap consideració per al RITE, si en el projecte només es fa la previsió d’endolls.
A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges:
Termos elèctrics per producció d’ACS:
Escalfadors instantanis per producció d’ACS:
Calderes mixtes de calefacció i ACS:
Aparells d’aire condicionat, només refrigeració:
Aparells d’aire condicionat per refrigeració i
calefacció (bomba de calor):

(15)

Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW
Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)
Es dimensionen per a la producció instantània d’ACS i tenen una Potència P, entre 24 i 35 kW
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.
El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya,
un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW
El rati de fred és igual al cas anterior.
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.

A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà:
a) la potència tèrmica nominal en generació de calor o fred de l’equip o equips d’energia de recolzament, o bé
b) la que resulta de multiplicar la superfície d’obertura del camp de captadors solars per 0,7 kW/m2, si no existeix equip d’energia de
recolzament o si es tracta d’una reforma de la instal·lació tèrmica que només incorpora energia solar:
P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors

(16)

Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007.

(17)

També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que
s’haurà de fer el registre online de les instal·lacions tèrmiques, un cop executades.
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R1+B1+C1
R3+C1

No
ventilada

C1+H1+J2+N2

B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

R2+B1+C1

B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS
Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.
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Façana amb revestiment continu sense cambra d’aire
aïllament situat a l’interior del full principal

Amb
cambra
d’aire

FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes

FAÇANA CARA
VISTA

R1+B1+C1

CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

✔

✔

✔

3

/

41-100

- Aïllament no hidròfil

E0

Barrera contra la penetració d’aigua de resistència mitja a la filtració

16-40

B1

✔

El bloc de formigó ha de ser tractat a l’autoclau o tenir una absorció d 0,32 g/cm . En el
cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de
2
serd 5 g/(cm · min) per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de
2
ser d 7 g/(cm · min)
- Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix mínim.

d 15

✔

- Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix mínim

Altura de coronació de la façana sobre el terreny (m)
Classe d’entorn Taula 6

Grau d’impermeabilitat

V

Full principal: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents:
- Fàbrica de mig peu de maó ceràmic
2
La succió del maó ha de ser d 0,45 g/(cm · min)
- Fàbrica de bloc ceràmic de 12 cm de gruix.

✔

C1

IV

Tot Catalunya és zona eòlica C

Adaptació als moviments del suport i comportament acceptable enfront a la fissuració

III

- Revestiment continu:

II

Zona eòlica

Revestiment exterior de resistència mitja a la filtració

Zona Pluviomètrica Taula 5 I

Permeabilitat al vapor suficient per evitar el seu deteriorament com a conseqüència
d’una acumulació de vapor entre ell i el full principal

D E F I N I C I Ó D E L G R A U D ’ I M P E R ME A B I L I T A T D E L E S F A Ç A N E S

Adherència al suport suficient per garantir la seva estabilitat

✔

Mitgeres descobertes

Gruix entre 10-15 mm o acabat amb una capa plàstica prima

(art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes

R1

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Grau d’impermeabilització d 3

FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT
Disseny de façanes
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TXDQODUHQRYDFLyDIHFWLD]RQHVGHO¶HGLILFLRQHO
'%OHVSUHVFULX
6¶DGHTXDUj OD LQVWDOāODFLy G DTXHVWD ]RQD TXDQ OD
QRYD DFWLYLWDW VXSRVL XQ YDORU PpV EDL[ GHO YDORU
9((,OtPLWUHVSHFWHDOGHO DFWLYLWDWLQLFLDO




&$5$&7 (5, 7 =$&, Ï '( /¶ (;,* Ê1&, $ 
(OVHGLILFLVGLVSRVDUDQG¶LQVWDOāODFLRQVG¶LOāOXPLQDFLyDGHTXDGHVDOHVQHFHVVLWDWVGHOVVHXVXVXDULVLHILFDFHV
HQHUJqWLFDPHQW$TXHVWHVLQVWDOāODFLRQVGLVSRVDUDQG¶XQVLVWHPDGHFRQWUROTXHSHUPHWLDMXVWDUO¶HQFHVDDODRFXSDFLy
UHDOGHOD]RQDLG¶XQVLVWHPDGHUHJXODFLyTXHRSWLPLW]LO¶DSURILWDPHQWGHODOOXPQDWXUDOHQOHV]RQHVTXHHVUHXQHL[LQ
XQHVGHWHUPLQDGHVFRQGLFLRQV


4 8$17 , ), &$&, Ï  '( /(6 (;,* Ê1&, (6  

✔ (ILFLqQFLDHQHUJqWLFDGHODLQVWDOāODFLy 
(OYDORUOtPLWG¶HILFLqQFLDHQHUJqWLFDGHODLQVWDOāODFLy 9((, QRVXSHUDUjHOYDORUOtPLWHVWDEOHUW 9((, OLP 
9((, OLPYDORUOtPLWG¶HILFLqQFLDHQHUJqWLFDGHODLQVWDOāODFLy :PxOX[  7DXOD+( 
✔ DGPLQLVWUDWLXHQJHQHUDO

DQGDQHVG¶HVWDFLRQVGHWUDQVSRUW



SDYHOORQVG¶H[SRVLFLRQVRILUHV
VDOHVGHGLDJQzVWLF  





HVWDFLRQVGHWUDQVSRUW  



VXSHUPHUFDWVKLSHUPHUFDWVLJUDQVPDJDW]HPV



ELEOLRWHTXHVPXVHXVLJDOHULHVG¶DUW



]RQHVFRPXQHVHQHGLILFLVQRUHVLGHQFLDOV



FHQWUHVFRPHUFLDOV V¶H[FORXOHVERWLJXHV

KDELWDFLRQVG¶KRVSLWDO  



KRVWDOHULDLUHVWDXUDFLy  

UHFLQWHVLQWHULRUVQRGHVFULWVHQDTXHVWOOLVWDW



UHOLJLyVHQJHQHUDO



VDOHVG¶DFWHVDXGLWRULVLVDOHVG¶~VP~OWLSOHL
FRQYHQFLRQVVDOHVG¶RFLRHVSHFWDFOHVDOHVGH
UHXQLRQVLVDOHVGHFRQIHUqQFLHV  

✔ DXOHVLODERUDWRULV  



]RQHVFRPXQHV 



PDJDW]HPVDU[LXVVDOHVWqFQLTXHVLFXLQHV











DSDUFDPHQWV
HVSDLVHVSRUWLXV  



ERWLJXHVLSHWLWFRPHUo



KDELWDFLRQVG¶KRWHOVKRVWDOVHWF


ORFDOVDPEQLYHOOG¶LOāOXPLQDFLy!OX[




1RWHV
D

6¶H[FORXHQ GH O¶jPELW G¶DSOLFDFLy JHQHUDO LQWHULRUV GHOV KDELWDWJHV FRQVWUXFFLRQV SURYLVLRQDOV DPE XQ SHUtRGH
G¶XWLOLW]DFLySUHYLVWDQ\VHGLILFLVLQGXVWULDOVGHODGHIHQVDLDJUtFROHVRSDUWVGHOVPDWHL[RVHGLILFLVDwOODWVDPEVXS
~WLOWRWDOPHGLILFLVKLVWzULFVSURWHJLWVHQOOXPHQDWVG¶HPHUJqQFLD
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& 7 (  5' LSRVW HULRUVPRGLILFDFLRQV LQFORX5' 
 & ROā OHJ LG¶ $U TX LWHF W HV GH& DWDOXQ\ D $TXHVWGRFXPHQWpVSHUD~VH[FOXVLXGHOVDUTXLWHFWHVFROāOHJLDWVDXWRULW]DWVSHO&2$&4XDOVHYROUHSURGXFFLyWUDQVIRUPDFLyGLIXVLyFRPXQLFDFLyRXWLOLW]DFLyQRDXWRULW]DGD
H[SUHVVDPHQWVHUjREMHFWHGHOHVDFFLRQVOHJDOVHVFDLHQWVG¶ DFRUGDPEODOHJLVODFLyV REUHSURSLHWDWLQWHOāOHFWXDO

& 7 (  5' LSRVW HULRUVPRGLILFDFLRQV LQFORX5' 
 & ROā OHJ LG¶ $U TX LWHF W HV GH& DWDOXQ\ D $TXHVWGRFXPHQWpVSHUD~VH[FOXVLXGHOVDUTXLWHFWHVFROāOHJLDWVDXWRULW]DWVSHO&2$&4XDOVHYROUHSURGXFFLyWUDQVIRUPDFLyGLIXVLyFRPXQLFDFLyRXWLOLW]DFLyQRDXWRULW]DGD
H[SUHVVDPHQWVHUjREMHFWHGHOHVDFFLRQVOHJDOVHVFDLHQWVG¶ DFRUGDPEODOHJLVODFLyVREUHSURSLHWDWLQWHOāOHFWXDO



✔ 3RWqQFLDLQVWDOāODGD
/DSRWqQFLDWRWDOGHOHVOjPSDGHVLHTXLSVDX[LOLDUV 3727 SHUVXSHUItFLHLOāOXPLQDGD 6727 QRVXSHUDUjHOV
VHJHQWVYDORUVPj[LPV

,OāOXPLQjQFLDPLWMDDO 37276727
 3RWqQFLD
SODKRULW]RQWDO OX[ 
8VRV
:P 
Pj[LPDSHU

VXSHUItFLH
DSDUFDPHQW


 LOāOXPLQDGD
✔ 
✔ DOWUHVXVRV
  :P 

 7DXOD+(  
!



✔ 6LVWHPHVGHFRQWUROLUHJXODFLy
/HVLQVWDOāODFLRQVG¶LOāOXPLQDFLyGHFDGD]RQDGLVSRVDUDQGH
 XQVLVWHPDG¶HQFHVDLDSDJDGDPDQXDOH[WHUQDOTXDGUHHOqFWULFL
 XQVLVWHPDG¶HQFHVHVSHUKRUDULFHQWUDOLW]DWHQFDGDTXDGUHHOqFWULF
3HUD]RQHVG¶~VHVSRUjGLF E DTXHVWVVLVWHPHVHVSRGUDQVXEVWLWXLUSHU
 XQFRQWUROG¶HQFHVDLDSDJDGDSHUVLVWHPDGHGHWHFFLyGHSUHVqQFLDWHPSRULW]DWREp
 XQVLVWHPDGHSROVDGRUWHPSRULW]DW


✔ 6LVWHPHVG¶DSURILWDPHQWGHODOOXPQDWXUDO F  G 


6¶LQVWDOāODUDQVLVWHPHVTXHUHJXOLQHOQLYHOOG¶LOāOXPLQDFLyDXWRPjWLFDPHQWLGHIRUPDSURSRUFLRQDODO¶DSRUWDFLy
GHOOXPQDWXUDO
 HQOHVOOXPLQjULHVVLWXDGHVVRWDXQDOOXHUQD
 HQOHVOOXPLQjULHVVLWXDGHVDPHQ\VGHPG¶XQDILQHVWUD


1RWHV
/HVQRWHVQXPqULTXHVTXHDFRQWLQXDFLyHVUHODFLRQHQHVFRUUHVSRQHQDOHVPDWHL[HVGHODWDXODGHO'%+(6¶KDRSWDW
SHUQRPRGLILFDUODQXPHUDFLySHUIDFLOLWDUQHODLGHQWLILFDFLyHQHO'%


,QFORX OD LQVWDOāODFLy G¶LOāOXPLQDFLy GH VDOHV GH H[DPHQ JHQHUDO VDOHV G¶HPHUJqQFLD VDOHV G¶HVFjQHU L UDGLRORJLD VDOHV
G¶H[DPHQRFXODU LDXGLWLXLVDOHVGHWUDFWDPHQW4XHGHQH[FORVRVORFDOVWDOVFRPVDOHVG¶RSHUDFLyTXLUzIDQVXQLWDWV GH
FXUHVLQWHQVLYHVGHQWLVWDVDOHVGHGHVFRQWDPLQDFLyVDOHVG¶DXWzSVLHVLPRUWXRULVLDOWUHVVDOHVTXHSHUODVHYDDFWLYLWDW
HVSXJXLQFRQVLGHUDUFRPDVDOHVHVSHFLDOV



,QFORX OD LQVWDOāODFLy G¶LOāOXPLQDFLy GH O¶DXOD L OHV SLVVDUUHV GH OHV DXOHV G¶HQVHQ\DPHQW DXOHV GH SUjFWLFD G¶RUGLQDGRU
P~VLFD ODERUDWRULV GH OOHQJXDWJH DXOHV GH GLEXL[ WqFQLF DXOHV GH SUjFWLTXHV L ODERUDWRULV PDQXDOLWDWV WDOOHUV
G¶HQVHQ\DPHQW L DXOHV G¶DUW DXOHV GH SUHSDUDFLy L WDOOHUV DXOHV FRPXQV G¶HVWXGL L DXOHV GH UHXQLy DXOHV GH FODVVHV
QRFWXUQHVLHGXFDFLyG¶DGXOWVVDOHVGHOHFWXUDOODUVG¶LQIDQWVVDOHVGHMRFGHOODUVG¶LQIDQWVLVDODGHPDQXDOLWDWV



,QFORX OD LQVWDOāODFLy G¶LOāOXPLQDFLy LQWHULRU GH O¶KDELWDFLy L HO EDQ\ IRUPDGD SHU OD LOāOXPLQDFLy JHQHUDO LOāOXPLQDFLy GH 
OHFWXUDLLOāOXPLQDFLySHUDH[jPHQVVLPSOHV



(VSDLV XWLOLW]DWVSHUTXDOVHYRO SHUVRQDR XVXDULWDOVFRPUHEHGRUV YHVWtEXOVSDVVDGLVVRVHVFDOHVHVSDLV GHWUjQVLWGH
SHUVRQHVODYDERVS~EOLFVHWF



,QFORX OHV LQVWDOāODFLRQV G¶LOāOXPLQDFLy GHO WHUUHQ\ GH MRF L GH OHV JUDGHV G¶HVSDLV HVSRUWLXV  WDQW SHU D DFWLYLWDWV
G¶HQWUHQDPHQW FRP GH FRPSHWLFLy SHUz QR LQFORX OHV LQVWDOāODFLRQV G¶LOāOXPLQDFLy QHFHVVjULHV SHU D OHV UHWUDQVPLVVLRQV
WHOHYLVDGHV/HVJUDGHVVHUDQDVVLPLODEOHVD]RQHVFRPXQHV



(VSDLVGHVWLQDWVDOWUjQVLWGHYLDWJHUVWDOVFRPUHEHGRUVGHWHUPLQDOVVDOHVG¶DUULEDGHVLVRUWLGHVGHSDVVDWJHUVVDOHVGH
UHFROOLGDG¶HTXLSDWJHVjUHHVGHFRQQH[LyG¶DVFHQVRUV³iUHDVGHPRVWUDGRUHVGHWDTXLOODV´IDFWXUDFLyLLQIRUPDFLyjUHHV
G¶HVSHUDVDOHVGHFRQVLJQDHWF



,QFORXHOVHVSDLVGHUHEHGRUUHFHSFLySDVVDGLVVRVHVFDOHVYHVWXDULVLODYDERVGHOVFHQWUHVFRPHUFLDOV



,QFORX HOV HVSDLV GHVWLQDWV D OHV DFWLYLWDWV SUzSLHV GHOV VHUYHLV DO S~EOLF WDOV FRP UHEHGRU UHFHSFLy UHVWDXUDQW EDU
PHQMDGRUDXWRVHUYHLSDVVDGLVVRVHVFDOHVYHVWXDULVVHUYHLVODYDERVHWF



(Q HO FDV GH FLQHPHV WHDWUHV VDOHV GH FRQFHUWV HWF V¶H[FORX OD LOāOXPLQDFLy DPE ILQDOLWDWV G¶HVSHFWDFOH LQFORHQW OD
UHSUHVHQWDFLyLO¶HVFHQDUL

E

(VFRQVLGHUHQ]RQHVG¶~VHVSRUjGLFHOVODYDERVSDVVDGLVVRV]RQHVGHWUjQVLWDSDUFDPHQWVHWF

F

6¶H[FORXHQ GH O¶DSOLFDFLy G¶DTXHVWD H[LJqQFLD OHV ]RQHV FRPXQHV HQ HGLILFLV UHVLGHQFLDOV KDELWDFLRQV G¶KRVSLWDO
KDELWDFLRQVG¶KRWHOVKRVWDOVHWFDL[tFRPERWLJXHVLSHWLWFRPHUo

G

6HUjG¶DSOLFDFLyHQ]RQHVDPEWDQFDPHQWVGHYLGUHDO¶H[WHULRUDSDWLVRDDWULVVLJXLQFREHUWVRGHVFREHUWVTXDQDPpV
GHFRPSOLUODUHODFLy7 $Z$ !WDPEpHVGRQLQGHWHUPLQDGHVFRQGLFLRQVHQWUHO¶HGLILFLSURMHFWDWO¶REVWDFOHH[WHULRU
ODVXSHUItFLHYLGUDGDG¶HQWUDGDGHOOXPLOHVVXSHUItFLHVLQWHULRUVGHOORFDOFRQGLFLRQVUHFROOLGHVHQO¶DSDUWDWGHO'%
7 $Z$ RQ7pVHOFRHILFLHQWGHWUDQVPLVVLyOOXPLQRVDGHOYLGUHGHODILQHVWUD7FHOFRHILFLHQWGHWUDQVPLVVLyOOXPLQRVD
GHOWDQFDPHQWGHOSDWL$ZO¶jUHDGHOYLGUHGHODILQHVWUDL$O¶jUHDWRWDOGHODIDoDQDGHOD]RQD YHXUH'%+(DSE 
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Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t

DB SUA / D135/95

( no h ab i ta tg e)

ACCESSIBILITAT
EXTERIOR

D . 1 35 /1 995 C od i d ’ac ces s ib i l it a t

CTE DB SUA: SUA-9 Accessibilitat

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible per a tots els edificis

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

✔

✔

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i
adossats sense elements comuns)

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat entre plantes
(necessitat
d’ascensor o previsió
del mateix)

Edificis o establiments d’ús públic:

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE
 Itinerari accessible amb ascensor accessible
o rampa accessible, en els següents supòsits:

 Itinerari adaptat o practicable
* segons ús de l’edifici  taula d’usos públics

* edificis > PB + 2PP
2
* edificis / establiments amb Su > 200 m
(exclosa planta accés)
2
* plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
* plantes amb elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable:
* edificis t PB + 2PP que no disposin d’ascensor
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
* aparcaments > 40places

Comunicació de les
entitats amb:
- planta accés
(via pública)
- espais, instal·lacions
i dependències d’ús
comunitari

ACCESSIBILITAT
HORITZONTAL

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE

Mobilitat en una
mateixa planta

Edificis o establiments d’ús públic:

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui
el punt d’accés de la planta amb:
* elements adaptats  taula d’usos públics

✔

✔

* zones d’ús públic
* origen d’evacuació de les zones d’ús privat
* tots els elements accessibles

Edificis o establiments d’ús privat:
 Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés
de la planta amb:
* entitats o espais
* dependències d’ús comunitari
Comunicació punt d’
accés a la planta amb:
- les entitats o espais
- instal·lacions i
dependències d’ús
comunitari

Referència de projecte

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

Escola Bressol Castellterçol

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

PARÀMETRES
GENERALS

1/5

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Amplada:  0,90 m
- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut
- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un 1,20 m
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure
un cercle de 1,50m.

juliol de 2010

ACCESSIBILITAT
VERTICAL

Oficina Consultora Tècnica. COAC

 Itinerari practicable
* edificis t PB + 2PP
* edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor
 Itinerari adaptat
* edificis amb habitatges adaptats

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

Comunicació de
l’edificació amb:
- via pública
- zones comunes ext,
elements annexos.

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Edificis o establiments d’ús privat:

- Paviment: és no lliscant

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

✔

- Amplada:  1,20 m
S’admet estretaments puntuals: A  1,00m per a longitud
0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas
- Alçada:  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)
- Canvis de direcció: no es contempla (amplada pas 1,20 m)

DB SUA / D135/95

✔

- Amplada:  0,90 m
- Alçada:  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut

✔

- Espai de gir:   1,50 m (lliure d’obstacles)
* al vestíbul d’entrada (o portal),
* al fons de passadissos de >10m,
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió

✔

- Paviment: grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1)
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres)
pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i
arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,

✔

- Pendent:  4% (longitudinal)
 2% (transversal)

✔

- Canvis de direcció: l’amplada de pas ha de permetre
inscriure un cercle de  1,20 m.

- Senyalització dels itineraris accessibles:
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús
privat quan hi hagi varis recorreguts alternatius.
sempre en edificis d’ús públic
amb bandes de senyalització visuals i tàctil
sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible
que comunica la via pública amb els punts d’atenció o
“crida” accessibles. (característiques segons SUA-9 2.2)
PORTES
garantiran

- Amplada:
 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir:
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un 1,50 m.
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió
o palanca.

- Portes de vidre:
* tindran un sòcol inferior t 0,30m d’alçada, llevat de que
el vidre sigui de seguretat.
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada
t 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color.
GRAONS

- No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.

- Accés a l’edifici:
S’admet un desnivell  2 cm que s’arrodonirà o
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.

Referència de projecte

Escola Bressol Castellterçol

- Amplada:  0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura | amplada lliure de pas
reduït el gruix de la fulla  0,78 m)
- Alçada:  2,00 m

✔

- Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal
1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la
porta)

✔

- Mecanismes d’obertura i tancament:
* altura de col·locació : 0,80m y 1,20m
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb
una sola ma, o bé són automàtics
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada 0,30m

✔

- Portes de vidre:
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)
* si no disposen d’elements que permetin la seva
identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons
apartat 1.4 (DB SUA-2)

✔

- No s’admeten graons

✔

✔

- Amplada:  0,80 m
- Alçada:  2,00 m
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure
un cercle de  1,20 m, sense ser escombrat
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior
de la cabina de l’ascensor)
- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.

- No inclou cap tram d’escala.
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària
mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és  14 cm.
- Accés a l’edifici:
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada d 12cm, a l’entrada de l’edifici.
2/5

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

- Pendents - longitudinal:

- transversal:
- Trams:

- Replans:

d 12% trams < 3m de llargada
d 10% trams entre 3 i 10m de llargada
d 8% trams > 10m de llargada

- Pendents

S’admet d 2% en rampes exteriors

- La llargada de cada tram és d 20 m.
- En la unió de trams de diferent pendent
es col·loquen replans intermedis.
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha
un replà de 1,50 m de llargada mínima.
- Els replans intermedis tindran una llargada
mínima de 1,50 m en la direcció de circulació.

- Trams:

- Replans:

✔

- longitudinal: d 10%
trams < 3m de llargada
d 8%
trams < 6m de llargada
4< p d 6% trams < 9m de llargada
- transversal:

DB SUA / D135/95

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
✔

- Pendents - longitudinal: d 12% per a trams d 10 m de llargada
- transversal: s’admet d 2% en rampes exteriors

d 2%

- llargada màxima tram d 9 m.
- amplada  1,20m
- rectes o amb radi de curvatura  30m
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície
horitzontal  1,20m de long. en la direcció de la
rampa
- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de la rampa
longitud  1,50 m (mesurada a l’eix)

✔

✔

- Trams:

- Replans:

juliol de 2010

RAMPES

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

Oficina Consultora Tècnica. COAC

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i ta t g e)

- En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai
lliure amb una fondària de 1,20 m.

(als dos extrems d’una rampa hi ha un espai lliure
amb una fondària de 1,20 m)

- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de la rampa no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram
- Barreres - Baranes: a ambdós costats
protecció, - Passamans:
Passamans situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb
i
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
Elements
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
protectors: rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm dels
paraments verticals.
- Element de protecció lateral: es disposa
longitudinalment amb una alçària t 10 cm per
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i
bastons)

Referència de projecte

Escola Bressol Castellterçol

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

- Barreres de
protecció,
Passamans
i
Elements
protectors:

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m
- Passamans: per a rampes amb:
p  6% i desnivell > 18,5cm.
* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 - 0,75m
* trams de rampa de l > 3m | prolongació
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment,
separats del parament  0,04m i el sistema de
subjecció no interfereix el pas continu de la ma
- Elements de protecció lateral: per als costats
oberts de les rampes amb p  6% i desnivell >
18,5cm i amb una alçària t 10 cm

✔

- Barreres - Passamà: com a mínim a un costat
protecció, - El passamà està situat a una alçada entre
Passamans
0,90 i 0,95 m.
i
Elements
protectors:
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DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Just if icació de l’access ibilitat a l’edif icació

Ú s p ú b l ic i ú s p r i va t ( n o h ab i tat g e)

Itineraris

AC C E S S I B L E (DB SUA)

ASCENSOR

AD AP T AT ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )

- Dimensions
cabina

- sentit d’accés t 1,40 m
- sentit perpendicular t 1,10 m

DB SUA / D135/95

✔

2

P R AC T I C AB L E ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
✔

- Dimensions
cabina:

- Paràmetres generals:
Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de
personas, incluyendo personas con discapacidad”.

✔

- Portes:

✔

- Dimensions
cabina:

- Su  1000m (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,00 x 1,25m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m

- sentit d’accés t 1,20 m
- sentit perpendicular t 0,90 m
- superfície t 1,20 m2

- Su > 1000m2 (exclosa planta accés)
*1 porta o 2 enfrontades | 1,10 x 1,40m
*2 portes en angle | 1,40 x 1,40m
- Portes

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: són automàtiques
- amplada: t 0,80 m.
- davant de les portes es pot inscriure un
1,50 m.

- davant de les portes es pot inscriure un 1,20 m
sense ser escombrat per l’obertura de la porta

- Botoneres:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra.
- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu.

- Botoneres:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Passamans:

- La cabina en disposa a una alçada entre
0,90 i 0,95 m.

- Passamans:

- Segons norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a
los ascensores de personas, incluyendo personas con
discapacidad”.

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet
adaptar la ma) amb una secció igual o
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm
dels paraments verticals.
- Senyalització:

Referència de projecte

- Indicació del nombre de cada planta amb
número en alt relleu (dimensió 10 x 10 cm)
i col·locat a una alçada d’1,40m des del terra
(al costat de la porta de l’ascensor)

Escola Bressol Castellterçol

- de la cabina: són automàtiques
- del recinte: podes ser automàtiques o manuals
- amplada: t 0,80 m.

- Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la
cabina)

- Botoneres:

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m
respecte al terra

✔

✔
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( no h ab i ta tg e)

Escales. Configuració
D ’ Ú S P Ú B L I C ( Ad a p t a d e s ) ( D . 1 3 5 / 1 9 9 5 )
ESCALES

t 1,00 m

- Amplada

- Altura de pas t 2,10 m
- frontal F  0,16m

- Graons:

D ’ Ú S P Ú B L I C (DB SUA-1)
- Amplada

- en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1
-  1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas

t 2,20 m

- Graons:

- frontal 0,13  F  0,175m
- estesa, E t 0,28m

- estesa, E t 0,30m

- 0,54m  2F +E  0,70m (al llarg de tota l’escala)

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,
E t 0,30m a 0,40m de la part interior)

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical
de l’estesa del graó superior

DECRET 135/1995 “Codi d’accessibilitat” i CTE DB SUA “Seguretat d’utilització i accessibilitat”

juliol de 2010

Oficina Consultora Tècnica. COAC

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix
amb l’alçària (no tenen ressalts)

- els graons no tenen ressalts (bocel)
- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari
accessible alternatiu)

- nombre de graons seguits  12.

- Trams:

- Trams:

- salvarà una altura d 2,25m
- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes)
- entre dues plantes consecutives d’una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa

- Replans:

- Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m.

- Replans:

- entre trams d’una mateixa direcció:
amplada  la de l’escala
longitud  1,00 m (mesurada a l’eix)
- entre trams amb canvi de direcció:
l’amplada de l’escala no es reduirà
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l’arrencada d’un tram
- replans de planta:
* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment
en l’arrencada dels trams.
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa;
amplada la de l’itinerari i gravat direccional
perpendicular a l’eix de l’escala)
* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen
a 0,40m del primer graó d’un tram.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- Passamans: a ambdós costats a una altura
entre 0,90 i 0,95m
* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat  4 cm
dels paraments verticals.

- Barreres de
protecció,
Passamans
i Elements
protectors:

- col·locació 1 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada d 1,20m
- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m
- passamà intermedi: trams amplada > 4m
- altura de col·locació o 0,90m y 1,10m
- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament t 0,04m i el sistema de subjecció no
interferirà el pas continu de la ma.
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EDIFICIS
rehabilitació

FITXA D’APLICACIÓ DE LA NORMA NCSE-02
norma de construcció sismoresistent
IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE I DE L’EDIFICI
R e f e r è n c i a d e p r o j e c t e : Ampliació escola bressol
Municipi:

Castellterçol

Número de plantes sobre rasant:

1 planta

CAR ACTERÍSTIQUES DE LA CONSTRUCCIÓ
Classificació de l’edifici en
funció de la seva importància:
(Article 1.2.2)

Moderada

Normal

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

Edificis la destrucció dels quals
per un terratrèmol pugui
ocasionar víctimes, interrompre
un servei per a la col·lectivitat, o
produir importants pèrdues
econòmiques, sense que en cap
cas es tracti d’un servei
imprescindible ni pugui donar lloc
a efectes catastròfics.

Acceleració bàsica ab: (1) (2)

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

Acceleració de càlcul ac:

Coeficient del tipus de sòl C:

(Només en edificis d’importància
normal o especial i amb ab t
0,04g)

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

ab / g = 0,04

✔

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en ponderar C = ¦ Ci ·ei = 1,15
30
els coeficients Ci de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.

Coeficient d’amplificació del terreny S

✔

Edificis d’importància normal
U = 1,0

revisat març 2010
Octubre 2004 · v. 1.1
Oficina Consultora Tècnica · Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

ab / g < 0,04

Especial

(3)

Coeficient de risc U

NORMA DE CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT NCSE-02

✔

Coeficient de risc U



Edificis d’importància especial
U = 1,3

Si U · ab d0,1 g o S = C / 1,25

Si 0,1 g < U· ab < 0,4 g o S =

C
C
a
+ 3,33 · (U· b – 0,1) · (1 –
)
g
1,25
1,25

Si 0,4 g dU . ab o S = 1,0

S=
(4)

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)

1,00

ac / g = S · U · ab / g = 0,04

parets de bloc de formigó cel·lular i forjat de coberta amb plaques de formigó cel·lular

CRITERIS D’APLICACIÓ DE LA NORMA
Edificis d’importància
moderada

✔

No cal aplicar l'NCSE-02

ab < 0,04g

No cal aplicar l'NCSE-02

0,04 g dab < 0,08g(2)

Cal aplicar l'NCSE-02

✔

Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02 en edificis de normal importància sempre que:
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats (5), amb característiques de resistència i rigidesa similars en
les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.
En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac t 0,08g
abҏ t0,08g (1)

Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions
Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02

ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02. (6)

Comentaris:
S’ha tingut en compte aquesta norma a fi i efecte de que els nivells de seguretat de l’edifici siguin superiors
als originals. En aquest sentint, es redueix el pres propi de l'estructura amb l'utilització de formigó cel·lular
millorant la resposta de l’edifici enfront a sisme.

✔

Notes:
1)

Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g dab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si abҏ t0,12g en tindran, com a
màxim, 2. (art. 1.2.3)

2)

Quan ab t0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova.

3)

Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny:
Terreny I (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.
Terreny II (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.
Terreny III (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2.

4)

Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g dac d 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac !0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1)

5)

En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3).

6)

Les intervencions en els edificis existents no poden minvar les condicions inicials de seguretat enfront del sisme
1/1
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II.

a) Zones amb paviments de formigó:

REPARACIÓ DE PAVIMENT PEATONAL SOBRE SOPORT EXISTENT
1. OBJECTE DE LA FEINA.

La finalitat d'aquest document és la recopilació de documentació suficient per a la correcta
definició i determinació dels requisits tècnics de les obres necessàries per a la reparació i millora del
paviment d'una zona peatonal que es resol mitjançant l'aplicació d'un recobriment urbà mitjançant un
sistema de resina Comptop sobre asfalt o aglomerat de formigó, depenent de la zona de suport existent.
Aquest paviment de vianants està situat a la zona d'accés a l'Escola Bressol, al municipi de
Castellterçol, amb una superfície estimada de 150 m2.
Es recomanen els productes de l’empresa Composan per les garanties dels seus productes, deixant
a criteri de la Constructora que executi l’obra la marca a utilitzar, tot i que tota la solució en el seu conjunt
haurà de ser d’una mateixa empresa per garantir els certificats corresponents.

Aquestes àrees del paviment se sotmetran a un procés de rugositat mecànica superficial
mitjançant un poliment d'intensitat suau, utilitzant un disc de diamants. Aquesta acció pretén augmentar
la porositat superficial del suport de formigó per millorar l'adhesió del recobriment de resina, i en el
mateix funcionament s'han d'eliminar possibles irregularitats, incloent algun punt destacat que pugui
existir entre les vores de les articulacions de retracció executades prèviament entre els diferents panys del
sòl de suport de formigó. Finalment, el suport serà escombrat o xuclat, juntament amb una neteja amb
aigua amb tatxes de premsa.
b) Zones amb asfalt en bon estat:
La major part del suport, format per aglomerats sòlids d'asfalt i en bon estat, es realitzarà per dur a
terme una neteja amb aigua a pressió controlada perquè la zona a tractar estigui neta, eliminant elements
solts, així com vegetació existent, utilitzant també eines manuals quan sigui necessari. Finalment, el suport
serà escombrat o xuclat per a l'eliminació de totes les restes generades.
c) Zones desarticulades / amb grava solta:

2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA.
L'àrea d'actuació té una geometria irregular, amb perímetre triangular i dividida en diferents
panys, el suport existent del qual consisteix principalment en una capa d'aglomerat d'asfalt envellit,
juntament amb zones de paviments de formigó, que compta amb diverses esquerdes i irregularitats de
diferents entitats, proporcionant el condicionament d'aquest suport i l'aplicació d'un revestiment urbà.

En aquests àmbits, es delimitarà l'àrea d'actuació, procedint a la seva demolició selectiva, amb
excavació complementària fins que s'assoleixi el nivell necessari per executar a l'interior de la caixa un nou
suport mitjançant un sòl de formigó armat.
NOTA: A la vista de l'estat del suport i les irregularitats existents, és probable que una part d'elles
es tracin o es marquin com a revestiment, com ara juntes de construcció entre diferents materials
(formigó/asfalt) o esquerdes de característiques.

Per a la implantació del sistema previst, es consideren 3 tipus d'actuació prèvia per al
condicionament del suport, depenent de l'estat del suport, per zones:
‐

Zones amb paviments de formigó: polit mecànic suau per augmentar la seva porositat, neteja amb
aigua a pressió i aplicació d'imprimació epoxi.

‐

Zones amb asfalt en bon estat: neteja intensa amb aigua a pressió per eliminar vegetació i
elements solts i aplicació d'imprimació acrílica.

‐

Zones desintegrades / amb grava solta: s'observen zones puntuals on l'asfalt està molt desintegrat i
altres amb presència de grava solta, que en ambdós casos constitueixen un suport inadequat per
aplicar un recobriment urbà de resines. De forma localitzada, es proposa executar un nou suport
mitjançant un sòl de formigó armat, amb un gruix mínim de 10 cm. (Per evitar juntes constructives
entre asfalt i formigó, seria preferible utilitzar una nova capa de rodament d'asfalt, encara que,
donada la superfície d'aquestes actuacions concretes, s'opta pel seu impacte econòmic)

Finalment, el sistema s'aplicarà mitjançant recobriment Compotop o similar sobre el suport
d'asfalt i formigó existent, proporcionant una capa addicional de regularització, basada en l'estat del
suport, sent un sistema adequat per a l'ús de vianants previst.
3. MEMÒRIA TÈCNICA.
Actuacions prèvies i preparació del suport:
Abans de l'inici de les obres, es repensaran les dimensions del projecte d'acord amb les mesures
desitjades, compatibles amb l'ús previst.
Prèviament a l'inici de les obres, es desmuntarà qualsevol element de mobiliari urbà que pogués
dificultar l'execució de les obres, si n'hi hagués.
Per a l'elaboració del suport es considera necessari dur a terme les accions anteriors descrites a
continuació.

4. FERMS
A les zones on sigui necessari, s'executarà un fons de formigó armat per suportar el paviment,
pre‐col∙locant una capa de separador utilitzant pel∙lícula de polietilè. El formigó utilitzat serà tipus HA‐
25/B/20/IIa i el muntatge es durà terme amb una mallazo electrosoldat ME 15x15cm. Ø5. La solera de
formigó es divideix mecànicament en un acabat semi‐polit i els talls de retracció es fan formant una
quadrícula de quatre per quatre metres (si s'arriba a aquesta dimensió màxima) per evitar esquerdes
excessives. També és compatible afegir fibres polimèriques a la massa de formigó com a mesura addicional
per limitar l'esquerda superficial del fons.
5. PAVIMENT URBÀ.
Com a acabat superficial es proposa l'aplicació del sistema multicapa de resines Compotop o
similar, que ofereix una actuació ideal com a suport al trànsit de vianants. Donada l'estat dels mitjans de
comunicació, es considera necessari aplicar capes prea ajustar i imprimació, tal com es descriu a
continuació:
En zones d'asfalt, aplicació d'un pont d'adhesió mitjançant el condicionador de superfície acrílica
AQUABOND, amb aproximadament 0,2 kg/m2, aplicat amb corró o polvoritzador.
En zones de formigó, aplicació d'unió pont mitjançant pintura de resines epoxi de dos components
COMPOSOL, amb aprox.
A continuació, revestiment urbà que consisteix en:
‐

Una capa de regularització del suport per morter de COMPOSEAL SINTÈTIC, (aproximadament
2'5 k g/m2),basada en resines sintètiques i càrregues minerals seleccionades.

‐

Dues capes intermèdies per morter COMPOTOP, (aproximadament 3 kg/m2 de producció
entre amb dues capes), basades en resines sintètiques i càrregues minerals seleccionades.
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‐

I una capa de segellat amb pintura a L'AIGUA PAINTEX (aproximadament 0'5 kg/m2), basada en
resines acríliques, càrregues micronitzades i pigments.

Aquest sistema està especialment dissenyat per al trànsit de vianants en espais exteriors i està
garantit la seguretat d'ús agafant el calçat, evitant relliscades excessives o possibles caigudes, complint
amb els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE), Secció "SUA 1 – Seguretat davant el risc de caigudes",
requisit de sòl relliscós, zona exterior, classificada com a Classe 3 amb resistència llisa Rd > 45.
6. FOTOS.
3.4.1. Estat actual del suport:

Descripció general del sòl

Detall condicions generals paviment

Paviment en zones desintegradores

Detall de les zones desintegradores

Zona porxo d'accés, unió entre suport de formigó i asfalt
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3.4.2. Imatges d'orientació del paviment reformat.

III.

ESTRUCTURA DE FORMIGÓ CEL∙LULAR (YTONG)

A Continuació s’adjunta la documentació relativa a el material que es proposa utilitzar per
sustentar el nou àmbit de l’ampliació de la sala de professors.
Es recomana aquest industrial per la seva amplia experiència i les garanties de que disposa en els
seus elements constructius, però la Constructora pot proposar el seu Industrial de confiança sempre que
compleixi amb els mateixos requisits i no suposi una baixa en la qualitat final de la execució.
El formigó cel∙lular es proposa en front del bloc convencional per les seves capacitats portants,
aïllants, hidròfugues, disminució de pes propi i fàcil col∙locació.

Imatges d'orientació de l'estat final després de les actuacions

Vilanova i la Geltrú, Març 2020
Miquel Burguet Fonalledas
Arquitecte 38079/02
PLIKUM, SL

ANNEX 09. DOCUMENTS TÈCNICS
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/DPRGLILFDFLyQYLHQHDDGDSWDUHO&yGLJRDQXHYDVH[LJHQFLDVTXHPHMRUDUiQODVSUHVWDFLRQHVGH
ORVHGLILFLRVWDQWRHQUHODFLyQDODHILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHHVWRVFRPRHQUHODFLyQDODVDOXGHO
FRQIRUW\ODVHJXULGDGGHORVXVXDULRV
/RVHGLILFLRVQXHYRVTXHVHUHDOLFHQDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJRUGHOQXHYRUHJODPHQWRWHQGUiQXQD
DOWDHILFLHQFLDHQHUJpWLFDORTXHVXPDGRDODPD\RUFRQWULEXFLyQGHHQHUJtDSURFHGHQWHGHIXHQWHV
UHQRYDEOHVVXSRQGUiXQDUHGXFFLyQGHOFRQVXPRGHHQHUJtDUHVSHFWRDORVDFWXDOHVGHHQWRUQRD
XQGHPHGLD

 '(6&5,3&,Ï1
$PSOLDFLyQJXDUGHUtD


&RQHOQXHYR'%+(VHPHMRUDUiODFDOLGDGGHODVHQYROYHQWHVWpUPLFDVGHORVHGLILFLRV\VHIRPHQWDUi
HO XVR GH ODV WHFQRORJtDV PiV HILFLHQWHV \ VRVWHQLEOHV SDUD VX DFRQGLFLRQDPLHQWR OR TXH SHUPLWLUi
DOFDQ]DUXQDVFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVGHFRQIRUWFRQHOPtQLPRJDVWRHQHUJpWLFR

 (6758&785$
1RUPDWLYD\GRFXPHQWDFLyQWpFQLFD
6HJXULGDGHVWUXFWXUDOGHORVPXURVGHFDUJD
/DQRUPDWLYDTXHHVGHDSOLFDFLyQSDUDHOFiOFXORGHHVWUXFWXUDVGHPXURVGHFDUJDHVHO
'RFXPHQWR%iVLFR6(±)GHO&7((QpOVHUHFRJHQORVPpWRGRVDSOLFDEOHVSDUDPXURVGH
IiEULFDGHGLVWLQWRVPDWHULDOHVHQWUHORVTXHILJXUDHOKRUPLJyQFHOXODUFXUDGRHQDXWRFODYH
(QOD*XtD7pFQLFD<WRQJVHGHWDOODHOSURFHGLPLHQWRGHFiOFXOR\ODVUHVLVWHQFLDVGHORV
PXURV<WRQJTXHKD\TXHWHQHUHQFXHQWDHQODFRPSUREDFLyQHVWUXFWXUDO

(QHO$SpQGLFH(GHOQXHYR'RFXPHQWR%iVLFRGH$KRUURGH(QHUJtDVHDSRUWDQYDORUHVGH
WUDQVPLWDQFLDWpUPLFDRULHQWDWLYRVSDUDORVHOHPHQWRVGHODHQYROYHQWHWpUPLFDLQGLFDGRVSDUDGDU
FXPSOLPLHQWRDODVH[LJHQFLDVHQIXQFLyQGHOD]RQDFOLPiWLFDHQODTXHHVWiXELFDGRHOHGLILFLRGH
SUR\HFWR

7DEODGHWUDQVPLWDQFLDVWpUPLFDVGHO&7(

(MHFXFLyQGHORVPXURVGHFDUJD<WRQJ
/DHMHFXFLyQGHORVPXURVGHFDUJD<WRQJHVWiUHJLGDSRUHO'$8 'RFXPHQWRGH
$GHFXDFLyQDO8VRHPLWLGRSRUHO,7(&\GHVFDUJDEOHHQZZZ\WRQJHV 
'HVFULSFLyQGHODHVWUXFWXUDSURSXHVWD
(VWUXFWXUDGHPXURVGHFDUJDGH+RUPLJyQ&HOXODUFXUDGRHQ$XWRFODYH +&$ <WRQJGH
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/DVGHQVLGDGHV\ORVHVSHVRUHVTXHVHSODQWHDQUHVSRQGHQDOVLJXLHQWHFULWHULR


PHQRUGHQVLGDGHQPXURVH[WHULRUHVSDUDJDQDUHQUHVLVWHQFLDWpUPLFD DPHQRUGHQVLGDG
PHQRUFRQGXFWLYLGDGWpUPLFD 


/RVIRUMDGRVVHKDQFRQVLGHUDGRFRQSODFDV<WRQJGHFPGHHVSHVRUFDOFXODGDVSDUDXQDV
VREUHFDUJDVGHNJP\XQDOX]Pi[LPDGHP



(QHOVLJXLHQWHJUiILFRVHPXHVWUDQODVWUDQVPLWDQFLDVWpUPLFDVTXHVHREWLHQHQHQFHUUDPLHQWRVGH
XQDVRODKRMDGHEORTXHV<WRQJTXHFRPRVHSXHGHDSUHFLDUVHDMXVWDQDORVYDORUHVRULHQWDWLYRVGHO
&7(

/DVMXQWDVORQJLWXGLQDOHVHQWUHSODFDVVHUHOOHQDUiQFRQPRUWHUR03UHYLDPHQWHVHFRORFDUiXQD
EDUUDGHPPGHGLiPHWURHQFDGDMXQWDTXHLUiDQFODGDDO]XQFKRSHULPHWUDO/DORQJLWXGGHODFDGD
EDUUDVHUiGHGHODOX]GHOYDQR

 $,6/$0,(1727e50,&2<(),&,(1&,$(1(5*e7,&$
(OGHGLFLHPEUHGHVHSXEOLFDHQHO%2(QSRUHOTXHVHPRGLILFDHO&yGLJR
7pFQLFRGHOD(GLILFDFLyQDSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]R

/DVUHFRPHQGDFLRQHVGDGDVSRUHOIDEULFDQWHQRVXVWLWX\HQDODFRPSUREDFLyQHVWUXFWXUDORGHHVWDELOLGDGGHORVHOHPHQWRV
FRQVWUXFWLYRVTXHGHEHUiQVHUUHDOL]DGRVSRUHOSUR\HFWLVWD

/DVUHFRPHQGDFLRQHVGDGDVSRUHOIDEULFDQWHQRVXVWLWX\HQDODFRPSUREDFLyQHVWUXFWXUDORGHHVWDELOLGDGGHORVHOHPHQWRV
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REWLHQHTXHHOYDORUPtQLPRDFRQVLGHUDUVHDGHG%$
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MORTERO DE REVESTIMIENTO EXTERIOR MULTIPOR

Ref.
MUROS BLOQUE YTONG DIMENSIONES 62,5 CMS. LARGO x 25 CMS. ALTO x 36,5 CMS ESPESOR
10005208 BLOQUE PYS/TPE
BLO
36,5 30,9 m2
8,23
9
33,8 m2
10005694 ZUNCHO VERTICAL
CHV
36,5
6,3
1,64
2
7,60 m2

DENSIDAD 350 KG/M3
46,03 €/m2
7,20 €/Ud.
59,19 €/m2
9,25 €/Ud.

1.553,64 €
449,86 €

Ref.
MUROS BLOQUE YTONG DIMENSIONES 62,5 CMS. LARGO x 25 CMS. ALTO x 30 CMS ESPESOR
10005207 BLOQUE PYS/TPE
BLO
30
1,0 m2
0,20
1
5,0 m2

DENSIDAD 350 KG/M3
37,84 €/m2
5,92 €/Ud.

189,18 €

ŵďƵƌŐƵĞƚΛƉůŝŬƵŵ͘ĐŽŵ

Miquel Burguet
Rambla de l'Exposició, 59-69
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Z>KE
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dKd>

267 €

PLACAS ARMADAS (Ver condiciones de venta y suministro especiales)
Placa armada para cubierta

DAL

20

40,43 m2

69,75 €/m2

TOTAL PLACAS ARMADAS YTONG

2.819,99 €

2.820 €

CAJAS DE PERSIANA (Ver condiciones de venta y suministro especiales)

PORTES SUPLEMENTARIOS
Ref.
PLAQUETA DE FORRADO PILARES Y CANTOS DE FORJADO
10016516 PLAQUETA DE FORRADO 6,5 x 20 450
CLO
6,5
3,1 m2

0,24

1

12,5 m2

LISO
8,20 €/m2

10018048 CEMENTO COLA MUROS

0,33

1

325 Kgs

0,55 €/Kg

325 Kgs

1,03 €/Ud.

178,75 €

TOTAL MUROS
Ref.
TABIQUERÍA 62,5 CMS. LARGO x 10 CMS. ESPESOR DENS. 550 KG/M3
10005373 TABIQUE S
550
CLO
10
3,7 m2
0,25
10002677 DINTEL ARM. MACIZO 1,25 m.
1,25
LT
10

10003167 CEMENTO COLA TABIQUERÍA

ALTO = 50 Cms
1
15,0 m2
1 Uds.

MACHIHEM
13,52 €/m2

102,47 €

2.474 €
4,23 €/Ud.
30,97 €/Ud.

VARIOS
HERRAMIENTAS (Sumatorio herramientas básicas para colocar Ytong)

133,88 €
18,47 €/Ud.
18,47 €/Ud.
18,47 €/Ud.
9,25 €/Ud.
19,40 €/Ud.
33,23 €/Ud.
53,53 €/Ud.

 &XFKDUDGHFP
 &XFKDUDGHFP
 0DUWLOORG
 /LMDGRUD
 (VFXDGUDGHFRUWH
 6HUUXFKRZLGLD

^W
D

d/WK

DϮ
W/K^

¼
¼

1 Uds.
1 Uds.
1 Uds.
1 Uds.
1 Uds.
1 Uds.
1 Uds.
1 Uds.

234 €
170,82 €
18,47 €
18,47 €
18,47 €
9,25 €
19,40 €
33,23 €
53,53 €

TOTAL MUROS Y TABIQUERÍA YTONG
^Z/W/ME

295,05 €
1.400,00 €

SUMADO A CEMENTO COLA MUROS

25 Kgs

 &XFKDUDGHFP

Z&͘

,03257(727$/'(/35(6838(672(1(85266,1,9$
727$/35(6838(672(1(8526&21,9$,1&/8,'2

0,42 Camiones de 25 Tn
0,27 Camiones de 25 Tn

202,73 €
30,97 €

TOTAL TABIQUERÍA
Ref.

295,055 TRANSPORTE SUPLEMENTARIO BLOQUES Y TABIQUES (En caso de camión no completo)
 TRANSPORTE SUPLEMENTARIO PLACAS ARMADAS (En caso de camión no completo)

W>d^

ZKEK
W>d^

Ed/
&/E/d/s

Redondeo
7 sacos
1

Total kg
140 kg

WZ/K
hE/dZ/K

170,82 €

2.878 €
ΦͬƉŝĞǌĂ

dKd>

COMPLEMENTOS
Rendimiento est. m2 necesarios Sac. 20 kg
10004074 MORTERO MULTIPOR
6,18
30,90 m2
4,0 Kg/m2
30004114 REFUERZO FIBRA VIDRIO (50 ML) 0,74 Rollos

€/kg
1,37 €/kg
75,22 €/Rollo

191,52 €
75,22 €

Condiciones de Venta:

Condiciones de Venta:

Precios incluyen el transporte a destino en
camiones de 24 tn para ubicaciones accesibles
Descarga por cuenta del cliente
Forma de pago: A Negociar

Precios incluyen el transporte a destino en
camiones de 24 tn para ubicaciones accesibles
Descarga por cuenta del cliente
Forma de pago: A Negociar
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS
Capítol preliminar: disposicions generals
Naturalesa i objecte del Plec General
Article 1.‐ El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del
Projecte.
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant‐ne
els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i
d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,
als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre
ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.
Documentació del Contracte d'Obra
Article 2.‐ Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix
al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent:
1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que
existeix.
2. El Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost).
Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació,
complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala.
Capítol I: Condicions Facultatives
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques
L'Arquitecte Director
Article 3.‐ Correspon a l'Arquitecte Director:
a) Comprovar l'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre
les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per
aconseguir la solució arquitectònica correcta.

d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la
recepció.
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic, el certificat de final d'obra.
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic
Article 4.‐ Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el
control de qualitat i econòmic de les obres.
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint‐la juntament amb l'Arquitecte
i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal∙lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant‐ne la seva correcta execució.
e) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles
de bona construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal∙lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control,
així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al
Constructor, donant‐li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran
les mesures que calguin donant‐ne compte a l'Arquitecte.
g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
El Constructor
Article 5.‐ Correspon al Constructor:
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant
les instal∙lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema
d'execució de l'obra.
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra.
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant‐ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador
PLEC DE CONDICIONS
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o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents
de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació.
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
l'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista



La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per
treballar‐hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria
de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció
Facultativa.
Representació del Contractista

Verificació dels documents del projecte

Article 9.‐ El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar‐lo i
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Article 6.‐ Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada
li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol∙licitarà els
aclariments pertinents.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Pla de Seguretat i Salut
Article 7.‐ El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la
designació de coordinador.
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autònoms o diversos treballadors autònoms.
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o,
en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
Oficina a l'obra
Article 8.‐ El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi
puguin estendre i consultar els plànols.
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa:





El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte.
La Llicència d'obres.
El Llibre d'Ordres i Assistències.
El Pla de Seguretat i Salut.

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole
facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui
a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa.
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap
dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència.
Presència del Constructor en l'obra
Article 10.‐ El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la
jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin
a les obres, posant‐se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris
i subministrant‐los les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament
Article 11.‐ Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense
separar‐se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució.
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna
unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.
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Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Camins i accessos

Article 12.‐ Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme
que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic com de l'Arquitecte.

Article 18.‐ El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu tancament
o vallat.

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor,
haurà de dirigir‐la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al
Constructor el corresponent rebut si així ho sol∙licités.
Article 13.‐ El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i
execució del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa
Article 14.‐ Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la
Direcció Facultativa, solament podrà presentar‐les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap
reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició
raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot
cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions.
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte
Article 15.‐ El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests
de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als
reconeixements i amidaments.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
Faltes del personal
Article 16.‐ L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o
negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació.
Article 17.‐ El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant‐se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de l'obra.
Epígraf 3: Prescripcions generals sobre treballs, materials i mitjans auxiliars

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora.
Replanteig
Article 19.‐ El Constructor iniciarà les obres replantejant‐les en el terreny i assenyalant‐ne les referències
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest
últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit.
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs
Article 20.‐ El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant‐les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del
termini exigit en el Contracte.
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació.
Ordre dels treballs
Article 21.‐ En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar.
Facilitat per a altres Contractistes
Article 22.‐ D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin
lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa.
Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major
Article 23.‐ Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula
o tramita el Projecte Reformat.
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El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres
disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat
directament, d'acord amb el que s'estipuli.
Pròrroga per causa de força major
Article 24.‐ Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
començar les obres, o hagués de suspendre‐les, o no li fos possible acabar‐les en els terminis prefixats, se li
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol∙licita.

control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin
estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col∙locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser
verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà.
Vicis ocults

Article 25.‐ El Contractista no podrà excusar‐se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al∙legant
com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent‐ho
sol∙licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Article 29.‐ Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són
defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat.

Condicions generals d'execució dels treballs

Dels materials i dels aparells. La seva procedència

Article 26.‐ Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció
Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11.

Article 30.‐ El Constructor té llibertat de proveir‐se dels materials i aparells de totes classes en els punts que
ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una
procedència determinada.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun.

Obres ocultes

Presentació de mostres

Article 27.‐ De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran
per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar les amidaments.

Article 31.‐ A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació
prevista en el Calendari de l'Obra.

Treballs defectuosos
Article 28.‐ El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels
treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document.
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que
ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per
la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col∙locats sense que li exoneri de responsabilitat el

Materials no utilitzables
Article 32.‐ El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col∙locarà, agrupant‐los ordenadament i en ellloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars
vigent en l'obra.
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.
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Materials i aparells defectuosos
Article 33.‐ Quan els materials, elements d’instal∙lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec,
es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir‐los per altres que satisfacin les
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

en estat de ser admeses. Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat
corresponent de final d'obra.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar‐los, finalitzat el
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra.
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar‐se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podrà fer‐ho la Propietat carregant‐ne les despeses a la Contracta.

Documentació final d'obra

Si els materials, elements d’instal∙lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi
substituir‐los per altres en condicions.

Article 38.‐ L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra

Article 34.‐ Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1.
del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya)

Article 39.‐ Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte
Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant.
S’estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà
per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de
fiança.

Neteja de les obres
Article 35.‐ Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparèixer les instal∙lacions provisionals que no siguin necessàries, així com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte.

Termini de garantia
Article 40.‐ El termini de garantia haurà d'estipular‐se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas
mai no haurà de ser inferior a nou mesos.

Obres sense prescripcions
Conservació de les obres rebudes provisionalment
Article 36.‐ En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció.
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

Article 41.‐ Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista.
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal∙lacions, seran a
càrrec de la Contracta.

De les recepcions provisionals
De la recepció definitiva
Article 37.‐ Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del
seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional.
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador
o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.

Article 42.‐ La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma
i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del
Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i
quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar‐li per vicis de construcció.
Pròrroga del termini de garantia

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents
i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin

Article 43.‐ Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte‐Director marcarà al Constructor els
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terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis,
podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de
la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf.

Article 44.‐ En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal∙lacions, etc., a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra
empresa.

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.

Article 49.‐ Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les
condicions contractades, l'Arquitecte‐Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar
a un tercer o, podrà realitzar‐los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança
dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la
fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de
recepció.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els article 39 i
40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director,
s'efectuarà una sola i definitiva recepció.
Capítol II: Condicions Econòmiques
Epígraf 1: Principi general
Article 45.‐ Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes.
Article 46.‐ La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir‐se recíprocament les garanties
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.
Epígraf 2: Fiances
Article 47.‐ El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que
s'estipuli:
a) Dipòsit previ, en metàl∙lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu
total de contracta (art.53).
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció.
Fiança provisional
Article 48.‐ En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre‐hi part
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del
total del pressupost de contracta.
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el
punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del
Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per
100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir‐se en qualsevol de les
formes especificades en l'apartat anterior.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança

De la seva devolució en general
Article 50.‐ La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti
la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments,
subcontractes...
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials
Article 51.‐ Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials,
tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança.
Epígraf 3: Dels preus
Composició dels preus unitaris
Article 52.‐ El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.
Es consideren costos directes:
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
l'execució de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execució.
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties
professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament
de la maquinària i instal∙lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra.
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e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal∙lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.
Es consideraran costos indirectes:
Les despeses d’instal∙lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels
costos directes.
Es consideraran despeses generals:
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes
d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)
Benefici industrial
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execució material
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.
Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu.
Preus de contracta. Import de contracta
Article 53.‐ En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura,
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució
material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista.
El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un
altre de diferent.
Preus contradictoris
Article 54.‐ Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància
imprevista.
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix
la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en
segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat.
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
Article 55.‐ Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació
oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a
Facultatives).
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus
Article 56.‐ En cap cas podrà al∙legar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels
preus o de la forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec
General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.
De la revisió dels preus contractats
Article 57.‐ Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.
En cas de produir‐se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència
en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100.
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la
oferta.
Emmagatzematge de materials
Article 58.‐ El Contractista està obligat a fer els emmagatzematge de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de
la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista.
Epígraf 4: Obres per administració
Administració
Article 59.‐ Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé
mitjançant un constructor.
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Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents:
a) Obres per administració directa.
b) Obres per administració delegada o indirecta.
Obres per administració directa
Article 60.‐ Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte‐Director, autoritzat expressament per
aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint‐ne els materials,
contractant‐ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions
precises perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar‐la; en aquestes obres el
constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com
empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de
Propietat i Contractista.
Obres per administració delegada o indirecta
Article 61.‐ S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs
que calguin i es convinguin.
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents:
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant‐se el Propietari la facultat de poder ordenar,
bé per si mateix o mitjançant l'Arquitecte‐Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels
treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar‐se i, a la fi, tots els elements
que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts.
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia
amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant
per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.
Liquidació d'obres per administració
Article 62.‐ Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents
en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al
Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents
següents conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el
dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra.
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i

ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra
durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de
la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut
el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent‐se que
en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les
despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial
del mateix.
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada
Article 63.‐ Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel
seu delegat representant.
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament
de l'obra realitzada, valorant‐la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes
per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment.
Normes per a l'adquisició dels materials i aparells
Article 64.‐ Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar‐los i
adquirir‐los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte‐Director, els preus i
les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir‐los.
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers
Article 65.‐ Si l'Arquitecte‐Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que
preceptivament ha de presentar‐li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna
de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment
per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci
les gestions precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte‐Director.
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als
normals, el Propietari queda facultat per resercir‐se de la diferència, rebaixant‐ne el seu import del quinze
per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar‐li al Constructor en les
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar‐li. En cas de no arribar ambdues parts a un
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge.
Responsabilitats del constructor
Article 66.‐ En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o
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perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures
necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article
63 precedent, no serà responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons
les normes establertes en aquest article.
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs
Formes diferents d'abonament de les obres
Article 67.‐ Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà
així:
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda
en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent‐ne
variar solament el nombre d'unitats executades. Prèvia amidament i aplicant al total de les unitats diverses
d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista
l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen
el Projecte, els quals serviran de base per a la amidament i valoració de les diverses unitats.
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats
en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte‐Director. S'abonarà al Contractista en idèntiques
condicions al cas anterior.

Al Contractista, que podrà presenciar les amidaments necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador
li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant‐les d'una nota d'enviament, a
l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista
pugui en examinar‐les i tornar‐les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions
o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte‐
Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant‐li compte de la seva
resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de
l'Arquitecte‐Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte‐Director expedirà la
certificació de les obres executades. De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la
finança s'hagi preestablert.
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar‐se
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte,
sense afectar‐los del tant per cent de Contracta.
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de
la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que
comprenen.
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix.
En cas que l'Arquitecte‐Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen.
Millores d'obres lliurament executades

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Article 69.‐ Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte‐Director, utilitzés materials de
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de
fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en
general introduís en l'obra sense demanar‐li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de
l'Arquitecte‐Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el
cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada.

Relacions valorades i certificacions

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada

Article 68.‐ En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions
Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades
durant els terminis previstos, segons la amidament que haurà practicat l'Aparellador.

Article 70.‐ Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment
que correspongui entre els que a continuació s'expressen:

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la
amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra,
els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el
present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les
obres accessòries i especials, etc.

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada,
s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert.
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats.
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte‐Director indicarà al Contractista i amb

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de
Condicions econòmiques" determina.
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anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat
serà d'administració, valorant‐ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o,
en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant‐se l'import
total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses
Generals i Benefici Industrial del Contractista.
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats
Article 71.‐ Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats
amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer‐los i de pagar les despeses de tota mena que
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el
tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.
Pagaments
Article 72.‐ El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per
l'Arquitecte‐Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia
Article 73.‐ Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs,
per al seu abonament es procedirà així:
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte‐Director exigís la seva realització durant el termini de
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als
vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims.
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia,
prèviament acordats.
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista.
Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres
Article 74.‐ La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el
calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança.
Demora dels pagaments
Article 75.‐ Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per
100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de
l'esmentada certificació.
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar‐se
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint‐se a la liquidació
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra
contractada o adjudicada.
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol∙licitud de resolució del contracte fundat en la demora
de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol∙licitud ha invertit en obra
o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que
tingui assenyalat al contracte.
Epígraf 7: Varis
Millores i augments d'obra. Casos contraris
Article 76.‐ No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte‐Director hagi manat per escrit
l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells
previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas
d'error en les amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte‐Director ordeni, també per escrit,
l'ampliació de les contractades.
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució
o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials
o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre
l'import de les unitats contractades.
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte‐Director introdueixi innovacions que suposin
una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.
Unitats d'obra defectuoses però acceptables
Article 77.‐ Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte‐
Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista,
el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini
d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer‐la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat
termini.
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Assegurança de les obres
Article 78.‐ El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de
sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient
perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats
pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte‐Director.

els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en
els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert
el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb
càrrec a la fiança.

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva
quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada
per l'obra.
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el
Contractista, abans de contractar‐los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva
prèvia conformitat o objeccions.
Conservació de l'obra
Article 79.‐ Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva,
l'Arquitecte‐Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la
vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant‐se tot per compte
de la Contracta.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quadruplicat
exemplar, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte‐Director i el quart per l'expedient del
Projecte dipositat en el Col∙legi d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de
dubtes o discrepàncies.
A Vilanova i la Geltrú, en març del 2021

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del
contracte, està obligat a deixar‐ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte‐Director fixi.
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no,
el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma
prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques".
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari
Article 80.‐ Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització
del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar‐los i
conservar‐los per fer‐ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant‐ne
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2. Plec de condicions tècniques particulars
B-

MATERIALS I COMPOSTOS

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

B0 - MATERIALS BÀSICS
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
B01 - LÍQUIDS
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
B011- - AIGUA

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
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

B011-05ME.
Plec de condicions

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar,
o es tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori
realitzar els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni
per al curat.

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la
pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la
pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva
densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir
cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó
o a la protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar
que acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

- Control de l'origen del material: recepció del informe del jaciment.
- Abans de començar l'obra, o quan hagi canvi de procedència del material, es
realitzaran els següents assaigs d'identificació del material, amb una freqüència d'1
cada 10 m3:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Coeficient de neteja (UNE-EN 13043).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material
corresponent.

B038- - PALET DE RIERA

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural.
- Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El granulat ha de tenir forma arrodonida, i ha de ser net, resistent i de granulometria
uniforme; no ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o altres matèries estranyes. No
s'han de descompondre per l'acció dels agents climatològics. La seva mida ha d'estar
compresa entre 16 i 32 mm i ha de formar una capa d'un gruix igual a 5 cm com a mínim.
S'ha d'establir el llast de grava adequat en cada part de la coberta en funció de les
diferents zones d'exposició en la mateixa.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

B03J- - GRAVA DE PEDRERA
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

B03J-0K7V.
Plec de condicions

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
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- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a
un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós,
granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es
defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi
explícitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han
de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie
de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article
28 de l'EHE.
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que
s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de
formigó serà menor que les següents dimensions:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o
entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la
direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un
angle <=45º (amb la direcció de formigonat)

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix
mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre
el primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a
cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
- Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1):
- Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 1% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
- Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
- Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNEEN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
- Altres granulats: Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE
146-508 EX): Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
- Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
- Granulats gruixuts naturals: <= 18%
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a

PLEC DE CONDICIONS

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

16 | P C

Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
Construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de Castellterçol

comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix
la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar
l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali
carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques
naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o
altres materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal
acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser
fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del
sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
- F15/d85: < 5
- F15/d15: < 5
- F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària
superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
- F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran
filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del
sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i
així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús
de filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes
del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant
haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims,
les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les
següents condicions:
- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje
superficial de la Instrucción de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha 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 carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
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
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comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids
que no compleixen amb l'article 28.4.1.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori
de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment
de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
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.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Partícules toves (UNE 7134)
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat
corresponent.
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000
m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids
naturals ha de contenir:
- Classificació geològica
- Estudi de morfologia
- Aplicacions anteriors
- Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si
la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les
especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material
corresponent en l'execució del reblert.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B03 - GRANULATS

B03L- - SORRA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B03L-05N7,B03L-05MQ.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
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- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o
que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a
un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que
estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de
roques toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos
ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han
de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie
de requisits:
- Dimensió mínima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40
- Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article
28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per
a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D,
dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en
pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
<= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una
classe d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el
tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix
la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s'ha de realitzar
l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali
carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o
alguna classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap
classe específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6%
en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
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¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de
residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures,
capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es
compleixen les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la
contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport.
Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del
granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres
d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament
proporcionat pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents
dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les
toleràncies de l'àrid subministrat.
El subministrador ha 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 carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat,
carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits
que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE
i ha d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació
comercial i ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids
que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses

PLEC DE CONDICIONS

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

20 | P C

Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
Construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de Castellterçol

- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant
OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un
certificat d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori
de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment
de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
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.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a
poder ser, abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva
fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a
verificar la conformitat de les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es
considera necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan
mitjançant rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec
de condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de
les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe
específica d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques
dolomítiques que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder
acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica):
<= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes
de la presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a
la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són
del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les
mateixes que les d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B054- - CALÇ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B054-06DH.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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
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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
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%
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
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.
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- 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%
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
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 90-S.
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 CRITERI 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 459-1:2016 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.
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).
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 (PG-3).
* 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 i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la
norma UNE-EN 459-1.
A l'albarà hi ha de constar com a mínim la informació següent:
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora
- Data de subministrament i de fabricació
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1)
- Nom i adreça del comprador i destí
- Referència de la comanda
- El marcatge CE ha d'incloure, com a mínim, la informació següent:
- Símbol del marcatge CE
- Nombre identificador de l'organisme de certificació
- Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge
- Nombre de referència de la Declaració de Prestacions
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1
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-
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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.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B055- - CIMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

B055-067M.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i
un cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques
següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats,
de produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou
llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència
i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del
pes sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma
UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o
barreja d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus
poden ser A, B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
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addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i
CEM IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del
clinker han de ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la
norma UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret
956/2008 de 6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN
14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE
80305 i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de
ram de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de

gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les
especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de
complir el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les
especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de
gener de 1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris
(CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons
el tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE
80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat,
protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación
de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva
89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la
Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de
construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la
recepción de cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes
al agua de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE
CALÇ (CAC):
El subministrador ha 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 formigó, morter, beurades i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a
construcció i per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com
a mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma harmonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit
superior de pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer
també a l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6
de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas,
d'assaigs complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de
Conformitat del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del
fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació
precisa de reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment
a una inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges
indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases
anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en
els Annexes 5 i 6 de la RC-08.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de
la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser
conservada preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i
la documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no
estigui completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el
seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els
criteris establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els
assaigs per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra.
S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són
satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B06E- - FORMIGÓ ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B06E-10PV.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central

formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de
juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per
dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o
pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al
formigó pretesat
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-7080-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P
plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició
de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat,
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la
designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han
d'especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3
de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres
volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum
de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar
l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del
ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La
quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la
producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma
UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir
l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment
utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors
de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
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(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat
del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment
(= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), =
0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
- Formigons en massa >= 20 N/mm2
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos
especials ESP VI-1 (UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W,
CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i
CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents
als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor
d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
- Formigons en massa (HM):
- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
- Formigó en massa: <= 0,65
- Formigó armat: <= 0,65
- Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
- Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu
superfluidificant
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al
ciment:
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
- Consistència líquida: ± 2 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de
mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de
formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula
de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula
inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8
mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
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- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de
450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor
d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior
al 4,5 % en volum.
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques,
formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
relativos a firmes y pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les
dades següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Quantitat de formigó subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Resistència a la compressió
- Tipus de consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a
mínim:
- Contingut de ciment per m3
- Relació aigua/ciment
- Tipus, classe i marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori.
Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a
l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de
formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de
central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la
norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió,
segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó
amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de
qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
- Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de
plantes <= 2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del
mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors
anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que
s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci
abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de
la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que
disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00
metres
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums
inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat
una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el
formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una
antiguitat màxima de 6 mesos.
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OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i
no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora
dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest
formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les
modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la
freqüència indicada, els següents assaigs:
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el
subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric
(UNE EN 933-1)
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la
temperatura.
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
- Consistència (UNE 83313)
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es
prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i
l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les
condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a
partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una
de les N pastades controlades d'acord amb:
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article
81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article
81 de l'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article
81 de l'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a
control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les

determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades:
x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control
d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte
comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una
resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt
exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN
>= fck
on:
- f(x) Funció d'acceptació
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Número de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central
d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat,
en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si:
f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el
formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del
interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos
valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real
correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de
menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de
pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència
de la pastada més baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada
que:
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del
subministrament
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A
PAVIMENTS:
- Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a
28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins
dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent.
En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas,
s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs
característics.
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida.
En altre cas:
- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
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sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser
inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els
corresponents assaigs d'informació.
- Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE
83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació
dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma
UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el
resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana
del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions
previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà
aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del
Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu
unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de
les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol
pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un
coeficient donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
- 2 sèries: 0,88
- 3 sèries: 0,91
- 4 sèries: 0,93
- 5 sèries: 0,95
- 6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula
de treball, es rebutjarà el camió controlat.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B07 - MORTERS DE COMPRA

B07L- - MORTER PER A RAM DE PALETA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
- Morter de ram de paleta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars,
envans) com a material d'unió i rejuntat.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del
granulat menor o igual al valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i
sec), es inferior o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a
compressió mínima declarada pel fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de
la mescla, en volum o en pes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent:
- Característiques dels morters frescos:
- Temps d'us (EN 1015-9)
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos
- Característiques dels morters endurits:
- Resistència a compressió (EN 1015-11)
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)
- Absorció d'aigua (EN 1015-18)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745)
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)
- Conductivitat tèrmica (EN 1745)
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les
disposicions que li siguin aplicables)
- Característiques addicionals per als morters lleugers:
- Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)
- Reacció davant del foc:
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%: Classe A1
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions
inicials.
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3.- UNITAT I CRITERI 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 es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions
de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el
coeficient de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest
coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros
para albañilería.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
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 murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les
propietats especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es
fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les
proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de
qualitat del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4,
i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la
resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la
UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE
PALETA:

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A -

FERRETERIA

B0AK- -

CLAU

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0AK-07AS.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033,
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
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ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no
ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI 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
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas
UNE 17033:1966 Puntas
UNE 17034:1966 Puntas
UNE 17035:1966 Puntas
UNE 17036:1966 Puntas

redondeadas de cabeza
redondeadas de cabeza
redondeadas de cabeza
de cabeza cónica.
redondeadas de cabeza

plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.
perdida.

____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0AM-078F,B0AM-078G.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames,
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions
superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de
les taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les
especificacions del article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A -

FERRETERIA

B0AM- -

FILFERRO

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les
dades següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI 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
FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales.
Designación de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos.
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
____________________________________________________________________________

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a
la seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A -

FERRETERIA

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.

B0AO- -

TAC DE MATERIAL PLÀSTIC

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

____________________________________________________________________________

B0AO-07II.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció
del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la
peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0A -

FERRETERIA
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____________________________________________________________________________
B0AQ- -

VIS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0AQ-07GR,B0AQ-07EX.
Plec de condicions

B0 - MATERIALS BÀSICS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i
la llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes
superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI 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.

B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

B0B7- - ACER EN BARRES CORRUGADES

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0B7-106Q.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:
S'han considerat els elements següents:
- Barres corrugades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni
fissures.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de
qualsevol altre matèria perjudicial.
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures
bàsiques electrosoldades en gelosia.
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals,
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les
corrugues han d'estar uniformement espaiades.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Diàmetre nominal: s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN
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10080.
- Diàmetres nominals <= 10,00 mm: Variació en intervals de mig mm
- Diàmetres nominals > 10,00 mm: Variació en unitats senceres de mm
- Dimensions i geometria de les corrugues: Ha de complir l'especificat en l'apartat
7.4.2 de la UNE-EN 10080.
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN
10080, en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal
- Secció equivalent: >= 95,5% Secció nominal
- Aptitud al doblegat:
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha
d'apreciar trencaments o fissures
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):
- Tensió d'adherència:
- D < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 4,00 N/mm2
- Tensió de última d'adherència:
- D < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm: >= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm: >= 6,66 N/mm2
- Composició química (% en massa):
+---------------------------------------------------------+
¦
¦ C
¦ Ceq ¦
S
¦
P
¦
Cu ¦
N
¦
¦
¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦
¦Colada
¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦
+---------------------------------------------------------+
Ceq = Carboni equivalent
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del
Carboni equivalent disminueix en un 0,02% en massa.
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:
- Descripció de la forma
- Referència a la norma EN
- Dimensions nominals
- Classe tècnica
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 geomètriques del corrugat de les barres han de complir les
especificacions de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.
- Característiques mecàniques de les barres:
- Acer soldable (S)
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 5,0%
- Acer subministrat en rotlles: >= 7,5%
- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):
- Allargament total sota càrrega màxima:
- Acer subministrat en barres: >= 7,5%
- Acer subministrat en rotlles: >= 10,0%
- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE08
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de
l'EHE-08
+----------------------------------------------------------+
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦ Relació ¦
¦
¦
fy
¦unitaria ¦
al
¦ fs/fy
¦

¦
¦
¦trencament¦trencament ¦
¦
¦
¦
N/mm2
¦fs(N/mm2) ¦
¦
¦
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦
¦ B 400 S ¦ >= 400
¦ >= 440
¦ >= 14%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 500 S ¦ >= 500
¦ >= 550
¦ >= 12%
¦ >= 1,05 ¦
¦ B 400 SD ¦ >= 400
¦ >= 480
¦ >= 20%
¦ >= 1,20 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
¦ B 500 SD ¦ >= 500
¦ >= 575
¦ >= 16%
¦ >= 1,15 ¦
¦
¦
¦
¦
¦ <= 1,35 ¦
+----------------------------------------------------------+
- Diàmetre nominal: S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm): 6 8 10 12 14 16 20
25 32 i 40 mm
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o
elaborada amb soldadura.
Toleràncies:
- Massa:
- Diàmetre nominal > 8,0 mm: ± 4,5% massa nominal
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm: ± 6% massa nominal
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i
l'eventual agressivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi
alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de
hormigón armado. Generalidades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica
altra que identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de
08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com
ha de contenir la informació següent:
- Identificació del subministrador
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat
EHE-08)
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la fàbrica
- Data d'entrega i nom del peticionari
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer
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- Diàmetres subministrats
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Forma de subministrament: barra o rotlle
- Identificació i lloc de subministrament
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:
- Data d'emissió del certificat
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat
- Certificat de l'assaig de doblegat simple
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les
característiques d'adherència mitjançant l'assaig de la biga
- Marca comercial de l'acer
- Forma de subministrament: barra o rotlles
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:
- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física,
segons article 32º de la norma EHE-08.
- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge
permetin deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a
l'article 32 de l'EHE-08.
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080.
La demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:
- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a
l'article 81 de l'EHE-08
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de
la quantitat d'acer subministrat:
- Subministrament < 300 t:
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin
del mateix subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es
realitzaran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el
tipus d'acer utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura,
l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega màxima.
- Subministrament >= 300 t:
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques
mecàniques del cas anterior.
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un
certificat de traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i
les colades de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del
control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i
químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat
de colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada
quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs.
- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte
el certificat de control de producció per a ser acceptada:
- %Cassaig = %Ccertificat: ±0,03
- %Ceq assaig = %Ceq certificat: ±0,03
- %Passaig = %Pcertificat: ±0,008
- %Sassaig = %Scertificat: ±0,008

- %Nassaig = %Ncertificat: ±0,002
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en
lots de com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es
faran els següents assaigs:
- Comprovació de la secció equivalent
- Comprovació de les característiques geomètriques
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre
ells, i l'allargament de ruptura
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la
seva fabricació en obra:
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de
les característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions
geomètriques, així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà
eximir la realització de les comprovacions experimentals.
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:
- Pes del lot <= 30 t
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades
en remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:
- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a
tracció sobre 2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si
l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF
podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat
processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs.
- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot,
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de
soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits
de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes
dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat
oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:
Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del
lot d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que
l'acer disposi d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de
l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la
correspondència dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el
projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus
elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin
desviacions observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de
doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament del projecte
són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 de
l'EHE-08.
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:
Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF
haurà de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un
distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la
DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un
control d'execució intens.
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A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions
experimentals de la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord
amb 7.2 de l'UNE 36832.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma
UNE 36-092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el
formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de
la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de
producte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques
de l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2).
En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat
compleixin amb les especificacions establertes.
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria
el lot.
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques
d'adherència, s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art.
32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot,
i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot
sencer.
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan
mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la
barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura
de la corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es
rebutjarà l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa.
Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució
de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0C -

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

B0CC - PLAQUES I PLANXES DE GUIX

B0CC0- -

PLACA DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0CC0-21P5.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques
o làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb
l'interior reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua
reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a
altes temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de
conformitat a normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
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- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta
per a murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm
arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d'arestes: < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l'afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l'afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial: =< 180 g/m2
- Capacitat d'absorció d'aigua total:
- Plaques tipus H1: =< 5%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de
complir la norma EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els
components i s'expressarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació
de làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets
paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no
més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI 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
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de
ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre
reacció al foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de
vent o per a estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió
2003/43/CE modificada,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o
per a estructures de fusta per a sostres de Prestació o Característica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió
2003/43/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o
per a estructures de fusta per a sostres de Prestació o Característica: Resistència a
l'esforç tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o
per a estructures de fusta per a sostres de Prestació o Característica: Resistència a
tallant:
- Sistema 3: Declaració de 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:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1
de la norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o
per als transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia
placa, a l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que

acompanya l'enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si
s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm
d'acord amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de
designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i
característiques geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials
són coincidents amb l'establert en 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 cada 1000 m2 de plaques
que arribin a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I
DIVISÒRIES:

PLEC DE CONDICIONS

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

39 | P C

Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
Construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de Castellterçol

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del
contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan
els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material
rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de
complir les condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a 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.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D2 - TAULONS

B0D21- -

TAULÓ

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i
paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
B0D21-07OY.
Plec de condicions

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
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

PLEC DE CONDICIONS
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D3 - LLATES

B0D31- -

LLATA

Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Classe ¦
Gruix nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerància (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Fletxa: ± 5 mm/m
- Torsió: ± 2°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
B0D31-07P4.
Plec de condicions

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
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i
paral·leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%

____________________________________________________________________________
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0D7 - TAULERS

B0D70- -

TAULER

Plec de condicions

Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques
i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
- Mínim: 2100 N/mm2
- Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
- Gruix: <= 3%
- Llargària: <= 0,3%
- Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
- A la cara: >= 1,40 kN
- Al cantell: >= 1,15 kN

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
- Tauler de fusta
- Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix: ± 0,3 mm
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
- Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i
paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni
descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte
directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

PLEC DE CONDICIONS
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B0D -

MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

B0DZ1- -

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte
posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures
o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del
producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació

DESENCOFRANT
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0DZ1-0ZLZ.

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

Plec de condicions
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció
dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats
metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de
cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports,
etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva
capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions
perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del
procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels
mètodes de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o
desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix
diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres
productes anàlegs.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0E -

MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E1- - BLOC DE FORMIGÓ CELꞏLULAR
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Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Bloc prefabricat de formigó curat en autoclau (HCA), per a obra de fàbrica, fabricat a
partir de lligants hidràulics com son el ciment i/o calç, combinat amb materials fins de
naturalesa silícica, materials airejants i aigua i curats amb vapor d'aigua a pressió
alta en autoclaus
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la
compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per
la categoria I.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
Ha de ser d'un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments,
esquerdes o d'altres defectes superficials.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en
l'ordre de llarg, ample i alt.
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 en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 1,5 N/mm2, >= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Durabilitat: El fabricant ha de declarar la resistència al gel/desgel
- Variació deguda a la humitat (UNE-EN 680): Ha de complir
- Resistència a l'adherència a tallant (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Resistència a l'adherència a flexió: >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Dimensions (UNE-EN 772-16):
- Llargària: <= 1500 mm
- mplària : < = 600 mm
- lçària : <= 1000 mm
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): Ha de complir amb els límits
especificats a la Taula 2 de l'UNE-EN 771-4
- Forma: En peces que no son planes ni regulars, el fabricant ha de declarar la forma
de la peça segons les definicions del capítol 3 de la UNE-EN 771-4 o per referència a un
dibuix
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13): ± 50 kg/m3 del valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE
1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-4:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4:
Bloques de hormigón celular curado en autoclave.

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 murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%.
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Ha de portar marcades en la peça, l'embalatge o en els documents de recepció, de forma
visible les dades següents:
- Nom, marca comercial o d'altre mitjà d'identificació del fabricant del producte
- Data de fabricació
- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)
- Identificació de l'element segons els criteris de designació i descripció de la UNE-EN
771-4.
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el
seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-4
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, ... i ús al que va
destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En lloc sec, sobre superfície plana i protegits de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PLEC DE CONDICIONS
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B0 - MATERIALS BÀSICS

B0E -

MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0E2- - BLOC DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0E2-0EIO.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs,
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la
compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per
la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius,
addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés
de fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a
facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en
l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%

- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel
fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en
cares exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE
1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el
terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material
constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

PLEC DE CONDICIONS

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

45 | P C

Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
Construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de Castellterçol

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3:
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un
edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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 murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%.
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el
seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va
destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
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.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar
la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot
resultar inferior al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de
la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces
aplegades 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, es repetirà l'assaig, a càrrec del
contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan
els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0E -

MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT

B0EB- - PEÇA U DE MORTER DE CIMENT
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0EB-089F.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs,
utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus següents:
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la
compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb
probabilitat de no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per
la categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
- Llis
- Rugós
- Amb relleu especial
- Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius,
addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés
de fabricació.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a
facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin
fissures en els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en
l'ordre de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 50%
- Alleugerit: <= 60%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
- Massís: <= 12,5%
- Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant,
amb indicació de la categoria I o II
- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel
fabricant
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de
materials orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en
cares exposades a exteriors:
- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE
1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
- Formació d'encaix: <= 20% volum total
- Blocs cara vista:
- Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3
- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el
terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material
constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3:
Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un
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edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents,
d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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 murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%.
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el
seu cas
- Referència a la norma UNE-EN 771-3
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va
destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
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.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar
la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió
s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i
l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor
mig obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot

resultar inferior al 95%.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la
conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de
la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS PER A PARETS
ESTRUCTURALS I DE TANCAMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces
aplegades 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, es repetirà l'assaig, a càrrec del
contractista, sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan
els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

____________________________________________________________________________

B5 - COBERTES

B55 - CLARABOIES

B553- - CLARABOIA RECTANGULAR

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Element prefabricat format per un component transparent o translúcid, per al tancament
de forats en cobertes amb o sense sòcol prefabricat.
S'han considerat els tipus següents:
- Claraboia fixa d'una o dues làmines de metacrilat
- Claraboia fixa amb làmina cel·lular de metacrilat
- Claraboia practicable d'una làmina cel·lular de metacrilat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser estanca.
No han de tenir cap defecte que afecti la qualitat o el funcionament de la claraboia.
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Per a les que son amb sòcol, les fixacions entre la cúpula i el sòcol han de portar
incorporades bandes o volanderes elàstiques de gruix >= 5 mm.
Alçària de la claraboia: >= 10 cm
Alçària del sòcol: >= 15 cm
Transmissió de la llum:
+-----------------------------------------------------+
¦
¦
Component de la claraboia
¦
¦
¦----------------------------------------¦
¦
¦Una o dues làmines ¦Una làmina cel·lular¦
¦
¦ de metacrilat
¦
de metacrilat
¦
¦------------¦-------------------¦--------------------¦
¦Color òpal ¦
>= 50%
¦
>= 30%
¦
¦Color gel
¦
>= 80%
¦
>= 50%
¦
¦Transparent ¦
>= 90%
¦
>= 85%
¦
+-----------------------------------------------------+
Índex de refracció ND 20 (DIN 53491 06.55): <= 1,492
Pes específic: 11,8 11,9 kN/m3
Resistència a l'impacte (DIN 53453 05.75): >= 2 cm N/mm2
Duresa Brinell 5/50/10 (DIN 53456): >= 200 N/mm2
Calor específica: >= 1465 J/kg K
Temperatura d'estovament (DIN 57302):
- Claraboia circular: >= 115°C
- Claraboia quadrada o rectangular: >= 80°C
Característiques mecàniques:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Component de la claraboia
¦
¦
¦---------------------------------------¦
¦
¦Una o dues làmines¦Una làmina cel·lular¦
¦
¦
de metacrilat ¦
de metacrilat
¦
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦
¦Resistència a la tracció
¦
¦
¦
¦(DIN 53455) (N/mm2)
¦
¦
¦
¦
A - 90°C
¦
¦
>= 110
¦
¦
A - 40°C
¦
>= 95
¦
¦
¦
A + 20°C
¦
>= 80
¦
>= 80
¦
¦
A + 70°C
¦
>= 35
¦
>= 40
¦
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦
¦Resistència a la flexió
¦
¦
¦
¦(DIN 53452) (N/mm2)
¦
>= 110
¦
>= 135
¦
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦
¦Resistència a la compressió ¦
¦
¦
¦(DIN 53454) (N/mm2)
¦
>= 100
¦
>= 140
¦
¦----------------------------¦------------------¦--------------------¦
¦Mòdul d'elasticitat
¦
¦
¦
¦(DIN 53371) (N/mm2)
¦
>= 3000
¦
>= 3300
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Sobre les dimensions nominals: ± 0,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i sobre superfícies planes i
anivellades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada claraboia i a cada albarà de lliurament hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions i d'altres característiques de subministrament
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 subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior
de Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre resistència al foc,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, sobre
comportament al foc exterior, sobre resistència al foc ni sobre substàncies perilloses,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic),
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior
de Nivell o Classe: qualsevol,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de
material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Un cop assolida la conformitat segons els requisits establerts a l'annex, l'organisme de
certificació ha d'emetre un certificat de conformitat que autoritzi al fabricant a fixar
el marcatge (nomes per productes sota el sistema 1). A més el fabricant ha d'elaborar ,
presentar i conservar una declaració de conformitat que l'autoritza a estampar el
marcatge CE. En el punt ZA.2.2 de l'annex ZA de l'UNE EN 1873 especifica que ha
d'incloure la declaració i el certificat segons el sistema d'avaluació que correspongui.
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:
- Codi d'identificació del organisme de certificació (només per productes amb sistema de
verificació 1)
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Numero del certificat de conformitat CE (nomes per productes amb sistema 1)
- Referència a la norma europea EN 1873
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
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- Resistència a càrrega ascendent (no s'aplica a lluernaris sense vora)
- Resistència a càrrega descendent (no s'aplica a lluernaris sense vora)
- Reacció al foc
- Comportament front al foc (no s'aplica a lluernaris sense vora)
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Abans de començar l'obra o si varia el subministrament, s'han de demanar 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 (En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui
dubtes de la seva representativitat, s'han de realitzar aquests assaigs sobre el
material rebut, a càrrec del contractista):
- Transmissió de la llum
- Índex de refracció (DIN 53491 06.55)
- Pes especific
- Duresa Brinell (DIN 53456)
- Calor especifica
- Temperatura d'estovament (DIN 57302)
- Resistència a la tracció (DIN 53455 08.81)
- Resistència a la flexió (DIN 53452 04.77)
- Resistència a la compressió
- Resistència a l'impacte (DIN 53453 05.75)
- Mòdul d'elasticitat (DIN 53371)
- S'han de comprovar les caracteristiques geomètriques sobre 5 claraboies de cada
partida que arribi a l'obra.
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.
En cas de disposar de marcatge CE s'ha de fer seguint el sistema de verificació que
correspongui, segons el seu ús i el nivell o classe corresponent, tal com consta en
l'annex ZA de l'UNE-EN 14509.
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.

____________________________________________________________________________

B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZD - MATERIALS PER A MINVELLS

B5ZD0- -

PEÇA PER A MINVELL DE PLANXA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B5ZD0-0KWC,B5ZD0-0KWD.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Peça per a minvell formada amb planxa 45 cm de desenvolupament, com a màxim, obtinguda
per un procés de laminatge.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa de zinc
- Planxa de coure
- Planxa d'acer galvanitzat
ELEMENTS DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes
superficials.
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
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
PEÇA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Contingut de zinc (UNE 36-130): 98,5%
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,1 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
B5 - COBERTES

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE
No hi ha normativa de compliment obligatori.
XAPA D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

____________________________________________________________________________

B5 - COBERTES

B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES

B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

B5ZZB- -

VIS D'ACER GALVANITZAT

la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament: ± 3 mm
- Llargària nominal: + 3%, - 0%
- Gruix: ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub: >= 0,6 mm
Gruix de la platina: >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els
elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
Característiques del junt:
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦
Diàmetre
¦
Gruix
¦
¦
¦de la peça¦
del junt
¦ del junt
¦
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦
5,4
¦
24
¦
¦
¦Plom i ferro
¦
5,5
¦
24
¦
>= 10
¦
¦
¦
6,5
¦
27
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦
¦
53 metall ¦ >= 7 metall ¦
¦Metall i goma
¦
¦
50 goma
¦ >= 10 goma ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom
¦
¦ >= 20 exterior¦
>= 2
¦
¦Clau: Pàstic
¦
¦ >= 15 exterior¦
>= 5
¦
+------------------------------------------------------------+

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Plec de condicions

PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense
contacte amb el terra.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.

____________________________________________________________________________

B6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

B6B -

MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han
de designar-se de la següent manera:
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre
següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una
superfície plana l'extrem no travat del perfil)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el
terra i protegits de la brutícia i d'impactes.

B6B1- - PERFIL DE PLANXA D'ACER PER A TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B6B1-0KKE,B6B1-0KKF.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a
suport de tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els
siguin pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser
conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal

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 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació
com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha 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 Prestació o
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Característica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió
96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
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.
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i
característiques geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
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:
- Gruix del recobriment
- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del
contractista, sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan
els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE
CAMBRES

B7C12- -

ESCUMANT PER A FORMIGÓ CELꞏLULAR

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com
aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements constructius.
S'han considerat els materials següents:
- Escumant per a formigó cel·lular
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les
proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de
densitat.
L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni
l'enduriment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR:
Subministrament: En el seu envàs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any

3.- UNITAT I CRITERI 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
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
OPERACIONS DE CONTROL:
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.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL:
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de material, es realitzaran els assaigs
següents:
- Densitat aparent.
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667)
- A criteri de la DF es poden demanar addicionalment, la resta d'assaigs d'identificació
recollits en el plec de condicions, en funció del tipus de material.
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'admetran els materials que no arribin a l'obra acompanyats amb el corresponent
certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
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B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ

B7C24- -

PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT (EPS) ELASTIFICAT

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells
rectes o amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i
de superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
- Poliestirè expandit ondulat o nervat
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.)
o contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
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:
- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):
La variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en
funció de la classe declarada pel fabricant:
- DS(N) 5: ± 0,5%
- DS(N) 2: ± 0,2
- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN
1604): Variació relativa en llargària i amplària: ± 1%
- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat
tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps
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segons l'especificat en la UNE-EN 13163.
- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN
1605): Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la
taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser
inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden
ser inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell
declarat
- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats
pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en
funció del nivell declarat
- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a
les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):
- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1): Els valors no poden ser inferiors als
especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
- Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de
l'UNE-EN 13163
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord
amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:
- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles
- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:
- W1: ± 0,6% o ± 3 mm
- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:
- T1: ± 2 mm
- T2: ± 1 mm
- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
límits següents en funció de la classe declarada:
- S1: ± 5 mm/1000 mm
- S2: ± 2 mm/1000 mm
- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la classe declarada:
- P1: 30 mm
- P2: 15 mm
- P3: 10 mm
- P4: 5 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinàmica: <= 20 N/cm3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de
protegir de la insolació directa i de l'acció del vent.

3.- UNITAT I CRITERI 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
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma
clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i
l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2.
de la UNE-EN 13163, en funció de tipus.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha
de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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 Nivell o
Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de
material orgànic):
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- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials
són coincidents amb l'establert en 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 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.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a la compressió
- Coeficient de dilatació
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)
- Amplària
- Llargària
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin
les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les
irregularitats, fins al 100% del subministrament.
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B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7C -

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS

B7C9 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

B7C93- -

PLACA DE LLANA MINERAL DE ROCA (MW) PER A AÏLLAMENTS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7C93-0IWX.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca,
escòria o vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o
planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser
planes i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant,
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu
cas:
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Variació relativa planor: <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a
suportar el doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.

PLEC DE CONDICIONS

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

56 | P C

Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
Construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de Castellterçol

- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607): >= Nivell declarat pel
fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini: <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806): <= valor declarat
pel fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806): >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431): Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les
toleràncies del gruix en funció de la classe declarada
- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord
amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits
següents en funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i
embalat en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de
les pluges i les humitats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación.
Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma
clara i ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha
de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
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 Nivell o
Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la
classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la
limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de
material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
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
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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.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats
a les normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin
les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del
mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les
irregularitats, fins al 100% del subministrament.
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B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J1- - CINTA PER A JUNTS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7J1-0SL0.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts
i segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària:
<2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les
seves característiques.
CINTES PER A JUNTS EN 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:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a tots els usos
¦ Reacció al foc ¦
3/4
¦
¦Material per a
¦que estiguin sotmesos
¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc
¦
Altres
¦
4
¦
¦guix laminat
¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a situacions i usos no ¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦contemplats anteriorment
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en
l'etiqueta, embalatge o documentació comercial.
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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

3.- UNITAT I CRITERI 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
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.
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B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J6- - MASSILLA PER A SEGELLAT DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7J6-0GSL.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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
¦
¦
¦
¦
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¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix
en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix
en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix
en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix
en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
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:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ 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'assegurar-ne la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

3.- UNITAT I CRITERI 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
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
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- 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 Prestació o
Característica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió
96/603/CE modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestació o
Característica: 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, 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
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B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7JE- - MASSILLA PER A SEGELLATS, D'APLICACIÓ AMB PISTOLA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7JE-0GTI.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
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¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix
en una massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix
en una massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix
en una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix
en una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
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.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES
O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps
màxim d'emmagatzematge sis mesos.
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.

3.- UNITAT I CRITERI 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:
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)
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____________________________________________________________________________

B7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7Z0- - EMULSIÓ BITUMINOSA PER A IMPERMEABILITZACIÓ

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B7Z0-13F3.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en
una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense
càrrega
- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la
Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les
normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de
Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum
asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva

consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Característiques del residu sec:
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni
reemulsificació
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig
formació de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates
pèrdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Enduriment: 24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca: Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca: Insoluble
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig
formació de bombolles.
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates
pèrdua d'adhesivitat.
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.

ni

ni
ni

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i
de la radiació solar directa.
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació
de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De
no obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del
tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les
indicades a la normativa vigent o al plec.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

PLEC DE CONDICIONS

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

ni

63 | P C

Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
Construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de Castellterçol

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

B83B- - PERFILS DE PLANXA PER A APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT

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 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Emulsiones asfálticas.

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B83B-0XKR.
Plec de condicions

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un
certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on
s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les
condicions exigides en el plec de condicions.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de
la DF.
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del
material.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament
de material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:
- Residu per destil·lació (NLT 139).
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la
DF pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les
condicions exigides en el plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir
les limitacions establertes en el plec.

Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
- Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals
omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables
d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra
de fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma,
que els siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els
forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha
de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser
conforme a alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han
de designar-se de la següent manera:
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre
següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació
com a mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm
- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm

____________________________________________________________________________

B8 - REVESTIMENTS

B83 - MATERIALS PER A APLACATS
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- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una
superfície plana l'extrem no travat del perfil)
Gruix de la planxa: >= 0,6 mm
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i
fixacions mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6
mm de gruix.
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per
fixar els perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica
de l'edifici. Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels
perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques
adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues
previstes a la DT.

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

____________________________________________________________________________

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
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:
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦ Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques
¦ Sistema ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦
3/4
¦
¦
¦ cificacions de reacció al foc
¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots
¦
4
¦
¦
¦ nats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar
sobre la perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta,
l'embalatge, o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar
acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui
aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

B8 - REVESTIMENTS

B8K -

ESCOPIDORS

B8K4- - ESCOPIDOR DE PLANXA PLEGADA D'ALUMINI ANODITZAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B8K4-16I1.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS 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 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
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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
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

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 CRITERI D'AMIDAMENT

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:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material
rebut a càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de
complir les condicions especificades.
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.

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:
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.

B8 - REVESTIMENTS

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

B8ZG- - PERFIL U D'ALUMINI ANODITZAT

PLEC DE CONDICIONS
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
B8ZG-17X9.
No hi ha normativa de compliment obligatori.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Perfils per a junts de parets, sostres o de racó de parets o sostres.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfil simple de PVC
- Perfil simple de neoprè, format per material elastomèric obtingut de cautxú sintètic
amb materials d'addició
- Perfil de neoprè format per material elastomèric obtingut de cautxú sintètic amb
materials d'addició i suport d'alumini
- Perfil de neoprè format per material elastomèric obtingut de cautxú sintètic amb
materials d'addició i grapes d'acer
- Perfil de PVC o d'alumini, amb grapes d'acer
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions,
forats o altres defectes.
La secció ha de ser constant en tota la llargària.
PERFIL SIMPLE DE NEOPRÈ:
Ha de ser resistent a olis, àcids d'ús domèstic i betums.
Duresa Shore A: 57 - 67
Resistència tèrmica: -30°C - +120°C
PERFIL DE NEOPRÈ I SUPORT D'ALUMINI:
Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació.
El suport s'ha d'adaptar a la situació del junt si és junt recte, si és junt de racó, en
aquest cas els perfils de suport han de formar un angle recte.
Ha de ser resistent a olis, àcids d'ús domèstic i betums.
El perfil de neoprè ha d'anar inserit dins del suport d'alumini.
Duresa Shore A: 57 - 67
PERFIL DE NEOPRÈ I GRAPES D'ACER:
Ha de ser resistent a olis, àcids d'ús domèstic i betums.
Ha de portar una cinta d'acer inserida en el perfil de neoprè amb els forats necessàris
per a fixar, per pressió, les grapes d'acer inoxidable.
Duresa Shore A: 57 - 67
Número de grapes: 5/m
Llargària de perfil: 20 m
PERFIL DE PVC AMB GRAPES D'ACER O D'ALUMINI AMB GRAPES D'ACER:
Ha de portar grapes d'acer inoxidable per a inserir-les en el perfil.
La forma del perfil ha de permetre fixar la grapa en el lloc desitjat, per lliscament en
l'obertura d'aquest i pressió.
Número de grapes: 4/3 m
Llargària de perfil: 3 m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: A cobert, de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

____________________________________________________________________________

BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BD5 -

MATERIALS PER A DRENATGES

BD55- - BONERA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
BD55-0N3Y.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i
evacuació de l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb
accessoris i peces de muntatge
- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge.
La bonera de paret té una boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
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Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre de la tapa:
- Diàmetre 110 125 mm: ± 1 mm
- Diàmetre 160 200 mm: ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus
per a evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
- Bonera: 33 cm
- Bonera de paret: 34,5 cm
BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a
evitar el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides
uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni
bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de
piezas moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B06 - FORMIGONS DE COMPRA

B06D- - FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B06D-0L9K.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del
fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i
additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport
han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
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- Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha
de complir:
- Cendres volants: <= 35% pes de ciment
- Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul·la
- Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
- Consistència fluida: ± 20 mm

B07 - MORTERS DE COMPRA

B07F- - MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

B07F-0LSZ,B07F-0LT5.

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar
entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació
del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el
ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han
d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els
granulats.

Plec de condicions

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi 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.

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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).

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre
5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
____________________________________________________________________________

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
B0 - MATERIALS BÀSICS

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

Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha
d'estar entre 5°C i 40°C.
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
____________________________________________________________________________

B0 - MATERIALS BÀSICS

B07 - MORTERS DE COMPRA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels
certificats de qualitat del subministrador, d'acord a les condicions del plec.
- Control del consum de ciment.
- Abans del inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es
comprovarà la densitat del formigó cel·lular (UNE EN 12350-6)
- Abans del inici de l'obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular
a utilitzar (UNE 92201)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els components per a la fabricació del formigó cel·lular compliran les condicions
exigides en els àmbits de control específics. En particular, no s'acceptaran ciments que
no estiguin certificats segons la RC-08 o additius sense certificat de qualitat del
subministrador.
Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tèrmica obtinguts han de
correspondre a les especificacions de projecte.

B07J- - FORMIGÓ CELꞏLULAR

Plec de condicions

____________________________________________________________________________

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment
ni l'enduriment.
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de
complir les condicions següents:
- Densitat: 300 - 400 kg/m3
- Resistència a la compressió: >= 0,4 N/mm2
- Conductivitat tèrmica: <= 0,09 W/m K

B0 - MATERIALS BÀSICS

B0B -

ACER I METALL EN PERFILS O BARRES

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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B0B6- - ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A L'OBRA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
B0B6-107E.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó
armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui
afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la
secció inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El
procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels
productes utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
- Ganxos, patilles i ganxos en U:
- Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
- Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi
compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la
barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres
corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres
<= 12 mm, que han de complir:
- No han d'aparèixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats,
s'admeten variacions dins dels límits següents:
- Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
- Alçària de la corruga:
- Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
- Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els
elements.
Toleràncies:
- Llargària en barres tallades o doblegades:
- L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
- L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
- Llargària en estreps o cèrcols:
- Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm

- Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la
instal·lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi
fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent,
s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes
temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona
del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que
compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o
maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol
altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________
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P-

PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS

P2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

P21 - DERRIBOS, DEMOLICIONES, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES

P214 - DESMONTAJES O DERRIBOS DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

P214T- -

DERRIBO DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
Derribo de paredes interiores, de cerramientos y tabiques, con medios manuales y carga
manual y mecánica sobre camión o contenedor.
Se han considerado los siguientes materiales y medios de demolición:
- Pared de obra de fábrica de cerámica
- Tabiques y paredones de obra cerámica
- Placas de hormigón prefabricadas de 24 cm de espesor
- Tabiques de vidrio moldeado
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Derribo del elemento con los medios adecuados
- Troceado y apilado de los escombros
- Carga de los escombros sobre el camión
CONDICIONES GENERALES:
El edificio quedará cerrado por una valla de altura superior a 2 m, situada a una
distancia del edificio y del andamio superior a 1,5 m y convenientemente señalizada.
Se colocarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla inclinada rígida que
sobresalga de la fachada una distancia de 2 m como mínimo.
En el caso de que haya materiales combustibles se dispondrá, como mínimo, de un extintor
manual contra incendios.
Si durante el derribo se detectan grietas en las edificaciones vecinas, se colocarán
testigos para observar los posibles efectos del derribo y efectuar su apuntalamiento en
caso necesario.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados a fin de facilitar su
carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
Al acabar el derribo se hará una revisión general de las partes que hayan de quedar en
pie y de las edificaciones vecinas para observar las lesiones que hayan surgido.
Mientras se lleve a cabo la consolidación definitiva se conservarán las contenciones,
los apuntalamientos, los andamios y las vallas.
Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados o en su funcionamiento, se
notificará inmediatamente a la DF.

CONDICIONES GENERALES:
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan
presiones peligrosas sobre la estructura por acumulación de material.
No se depositarán escombros encima de los andamios.
No se acumularán escombros en vallas, muros y apoyos propios que hayan de mantenerse en
pie o edificaciones y elementos ajenos al derribo.
No se acumularán escombros con un peso superior a los 100 kg/m2 sobre forjados, aunque
estén en buen estado.
Al finalizar la jornada, no quedarán elementos de las edificaciones en estado inestable
que el viento, las condiciones atmosféricas o bien otras causas puedan provocar su
derrumbamiento.
Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas que puedan ser
afectadas por el agua.
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las
obras.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo
pueda afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan
de demoler y cargar.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
Se trocearán los escombros para facilitar la carga con medios manuales.
PAREDES DE 12 A 35 CM DE ESPESOR:
Se contrarrestarán y anularán los componentes horizontales de arcos y bóvedas.
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo a fin de
evitar su desmoronamiento.
Si las paredes son de cerramiento, se derribarán las que no sean estructurales después
de haber derribado el forjado superior y antes de derribar las vigas y pilares del nivel
en el cual se trabaja.
Las agujas y los arcos de las aberturas no se quitarán hasta haber aligerado la carga
que hay sobre ellos.
Antes de derribar los arcos, se equilibrarán los empujes laterales y se apuntalarán sin
cortar los tirantes hasta su derribo.
Al acabar la jornada, no se dejarán sin arriostrar muros de altura superior a siete
veces su espesor.
TABIQUES Y MURETES:
Se derribarán de arriba a bajo, en cada planta, antes de derribar el forjado superior.
Si el forjado superior hubiera cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar
previamente el forjado.
PLACAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS:
Se derribarán un nivel por debajo del que se esté derribando, después de quitar los
cristales.
Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten
los elementos estructurales, disponiéndose en este caso, protecciones provisionales en
las aberturas.
Las placas se cortarán en los lados paralelos a la armadura principal, de peso no mayor
que el admitido por la grúa.
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, éste se apuntalará para evitar su
desmoronamiento.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
DEMOLICION DE ELEMENTO DE CERRAMIENTO O DIVISION Y DE APERTURA DE VENTANAS TAPIADAS:
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m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
DEMOLICION PUNTUAL:
unidad medida según especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
* 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.

____________________________________________________________________________

P2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P221 - EXCAVACIONS

P2217- -

EXCAVACIÓ PER A REBAIX

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P2217-55T1.
Plec de condicions

- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i
que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió
simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa
o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin
l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de
rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a
aquesta funció.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb
una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o
camions.
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de
maniobrabilitat de màquines o de camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra
existent i amb la mateixa compacitat.
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de
transportar a un abocador autoritzat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 100 mm
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Angle del talús: ± 2°

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Excavació per a rebaix
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
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- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció
de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures
properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els
forats exclusivament per rotació.

P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P221 - EXCAVACIONS

P221B- -

EXCAVACIÓ DE RASA I POU

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P221B-EL6Z.
Plec de condicions

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

____________________________________________________________________________

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si
és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el
seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els
forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

P2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%
- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de
fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per
mantenir la qualitat del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment
que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de
resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un
recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar
en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa
de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir

els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

____________________________________________________________________________

P2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

P22 - MOVIMENTS DE TERRES

P221 - EXCAVACIONS

P221D- -

EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTALꞏLACIONS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
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P221D-DZ2S.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions,
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si
és el cas
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la
rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un
rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el
seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els
forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
- Planor: ± 40 mm/m
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
- Nivells: ± 50 mm
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les
obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi
han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni
algun dels casos següents:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible
esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins
l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres
veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar
en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa
de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les
mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir
els corrents d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF,
ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar si plou o neva.
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes
intermèdies que puguin ser propenses a esllavissaments.
____________________________________________________________________________
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
P2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

P22 - MOVIMENTS DE TERRES
____________________________________________________________________________
P224 - REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2243- -

REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS

P2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P2243-53AB.

P22 - MOVIMENTS DE TERRES

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
P22D - NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric,
per a una fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Neteja de les parets i el fons de l'excavació per obtenir la forma geomètrica
corresponent
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer just abans de l'abocada del formigó.
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben
aplomada, amb l'acord del fons i la paret en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions: ± 5%
- Nivells: ± 50 mm
- Horitzontalitat: ± 20 mm/m
- Aplomat de les parets verticals: ± 2°

P22D1- -

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P22D1-DGOT.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa
- Càrrega dels materials sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un
assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora
(no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa.
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i
que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió
simple entre 25 i 50 MPa.
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per
trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa
o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin
l'excavació i la càrrega de terres.
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de
rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació
realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a
aquesta funció.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa,
arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs
posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i
la zona influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors,
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé
les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl
i amb el mateix grau de compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi
acceptat com a útils.

- Corbes: <= 8%
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
- El talús ha de ser fixat per la DF.
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE,
aprobado por el Real Decreto 314/2006.

____________________________________________________________________________

P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P31 - RASES I POUS

P310- - ARMADURA DE RASES I POUS

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.)
s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques
següents:
- Amplària: >= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes: <= 12%

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P310-D51N.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements
estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a
l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre
ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un
vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació
de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça,
la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5
de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de
complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma
EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara
que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article
69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les
barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm,
>= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula
69.5.1.2 de la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir

PLEC DE CONDICIONS

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

79 | P C

Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
Construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de Castellterçol

fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir
l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar
vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de
la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

P31 - RASES I POUS

P311- - ENCOFRAT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P311-DQ6I.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació
dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència
son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.

____________________________________________________________________________

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials
que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense
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assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests
productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment
s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o
greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments
fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense
xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi
els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar
els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres
dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures
baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del
formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no
s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de
tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de

les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada
durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitarho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de
la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels
nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de
ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol
altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar
que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa
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de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i
les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que
recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui
actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com
la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi
la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions
els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació
així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte
dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures
provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin
la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la
seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre
d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que
no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total
d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar
el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

____________________________________________________________________________

P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P31 - RASES I POUS

P312- - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P312-D4NZ.
Plec de condicions

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara
matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements

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
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planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament
des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma
EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció
d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En
cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de
la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de
la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de
mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi
explícitament la DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada,
± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on 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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En
cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin
l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència
de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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
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cantonades i als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

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.

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

____________________________________________________________________________

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures,
amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les
condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals
d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per
tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la
temperatura i condicions ambientals.
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del
formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del
capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques
d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
- Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que
els materials i 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:

P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P35 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT

P352- - FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P352-4RZB.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació i reforç d'elements estructurals de fonamentació i contenció del terreny, amb
formigó armat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Fonament en rasa de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
- Mur de contenció de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat
- Llosa de fonaments de formigó armat, amb part proporcional d'encofrat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Neteja del fons de l'encofrat
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
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- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
- Humectació de l'encofrat
- Abocada de formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla
previst
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peça
estructural estigui en condicions de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense
regalims, taques, o elements adherits.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava,
etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies
deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres
defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de
tallar al ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de
l'EHE-08:
- Elements formigó armat:
- En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
- En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
- Elements formigó pretensat:
- En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
- En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de
la norma EHE-08.
ENCEPS, LLOSES, RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada,
± 50 mm
- Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren
les operacions incloses a la unitat d'obra.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de
condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans
de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF
verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació
relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com
la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre
d'una mil·lèsima de la llum.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir
l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat
armadures col·locades en posició definitiva.
El formigonat de cada element es realitzarà d'acord amb un pla establert prèviament que
tindrà en compte les deformacions d'encofrats.
L'abocada del formigó s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m, sense que es
produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les
malles i d'altres elements.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de
l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord
amb EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la
fissuració de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIÓ:
m3 de volum de fonament o mur de contenció executat, mesurat d'acord amb les
especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

____________________________________________________________________________
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P38 - TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS

P380- - ARMADURA PER A RIOSTRES I BASAMENTS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements
estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a
l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre
ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un
vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació
de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça,
la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5
de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de
complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant
un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura
quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma
EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara
que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article
69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les
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barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm,
>= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula
69.5.1.2 de la EHE).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació
dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència
son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir
l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar
vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

____________________________________________________________________________

P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de
la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

P38 - TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS

P381- - ARMADURA PER A TRAVES I PILARETS

Plec de condicions

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada
o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements
estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó
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existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
- Fonaments
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les
indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les
que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a
l'especificat a la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni
d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre
ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un
vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la
secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima
càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació
de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir
l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE,
seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça,
la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5
de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de
complir l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que
mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant
un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura
quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de
repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a
l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha
de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma
EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat,
segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara
que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició
dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article
69.5.1.
Toleràncies d'execució:
- Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Posició:
- En series de barres paral·leles: ± 50 mm
- En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i
quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les
barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el
diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu
comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de
l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o
superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aïllades consecutives: >= D
màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm,
>= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula
69.5.1.2 de la EHE).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una
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curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir
fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir
l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de
complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o
qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar
vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i
les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.

____________________________________________________________________________

P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de
la DF.
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat
d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra
ferrallada, dins de l'element compost)

P38 - TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS

P383- - ENCOFRAT PER A TRAVES I PILARETS

Plec de condicions

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació
dels següents punts:
- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones
que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència
son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció
adequades.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials
que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació del pla de recolzament
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
- Aplomat i anivellament de l'encofrat
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar
reflectits com a mínim:
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del
formigonat
- Plànols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics,
tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o
apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb
les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i
resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense
assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que
comporta el seu formigonament i compactació.
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Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,
excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme
els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del
ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense
que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests
productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible
execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment
s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les
característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar
vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o
greixos en dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments
fora de toleràncies
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense
xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per
escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega
total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi
els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar
els següents procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les
empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat
resistent i rigidesa suficients
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la
lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres
dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures
baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del
formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no
s'han de retirar abans dels set dies, amb les mateixes excepcions anteriors.
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els
perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer
assaigs d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el
moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al
desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de
tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF
podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a
l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de
les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada
durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-

ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
- Planor:
- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
- Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de
la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels
nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i
rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a
que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells
formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les
armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà
d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de
ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol
altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar
que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa
de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
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La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja
construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i
les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels
encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per
haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que
recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos,
s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui
actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures
màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com
la data en què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi
la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions
els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que
pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació
així com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte
dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures
provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin
la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la
seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels
elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre
d'una mil·lèsima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al
terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que
no assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un
desapuntalat senzill
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no
afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones
impermeabilitzades o plàstics.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte
amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara
matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements
utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total

d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar
el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

____________________________________________________________________________

P3 - FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS

P38 - TRAVES, RIOSTRES, PILARETS I BASAMENTS

P385- - FORMIGONAMENT DE TRAVES I PILARETS

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament
des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Traves i pilarets
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
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- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma
EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de 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.
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m

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'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En
cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que
permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig
prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin
l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles
entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència
de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen
desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi
agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la
continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar
prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on 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

FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

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

____________________________________________________________________________

P4 - ESTRUCTURES

P4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P4E0- - ACER PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P4E0-DAVK.
Plec de condicions

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
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
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.
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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.

P4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P4E1- - CÈRCOL PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
P4E1-445J.
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.
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que
s'aboca i sense segregacions.

3.- UNITAT I CRITERI 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

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).

____________________________________________________________________________

P4 - ESTRUCTURES

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de cèrcol en parets estructurals portants o de travament, format per peces de
morter de ciment premoldejades en forma d'U, col·locades amb morter de ciment, morter
mixt o morter de ciment blanc amb sorra de marbre, per a quedar vistos o per revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del pla de recolzament
- Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter.
- Anivellament i aplomat del element
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades
- Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret.
Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han
d'armar i formigonar.
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.
Els junts han de ser plens i enrasats sempre que la DF no fixi cap altra condició.
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
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Gruix dels junts: ± 2 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 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Abans de l'abocada del formigó, s'ha d'humitejar la filada de blocs de morter de ciment
que fan d'encofrat.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi
assolit la resistència suficient.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

- 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
FORMIGONAMENT:
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.

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado
por el Real Decreto 314/2006.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

____________________________________________________________________________
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P4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

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.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

P4E2- - FORMIGÓ PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

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).

P4E2-DWXX.
Plec de condicions

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:
- 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 de formigonament:
- Preparació de la zona de treball
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P4 - ESTRUCTURES

P4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

P4E4- - PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT, ARMADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P4E4-5NRS,P4E4-4NRS.
Plec de condicions

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. Inclou la col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades d'acer
i el massissat amb formigó de traves i brancals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Col·locació de l'armadura de reforç
- Massissat de la paret amb formigó
- 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.
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m,
separades amb junts estructurals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden
haver-hi peces de mig bloc.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el
modulat general.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
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.
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.
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.
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
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos
ni altres substàncies perjudicials.
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.
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.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que
demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a
la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no
sigui superior a 0,1 mm.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir
l'especificat a l'UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i
s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les
parts que s'han fet.
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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.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5
filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
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.
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.
FORMIGONAMENT:
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 formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.

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

____________________________________________________________________________
3.- UNITAT I CRITERI 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.

P4 - ESTRUCTURES

P4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
P4E5- - PARET ESTRUCTURAL D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació

P4E5-DJM3.
Plec de condicions
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de
ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per
a revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3
de la norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component:
peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el
modulat general.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de
ser més petit que el través de la peça.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements
auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els
esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de
l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició
i dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una
fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
- Alçària de morter: Gruix de la peça
- Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte,
les següents:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Aplomat en una planta: ± 20 mm

-

Aplomat total: ± 50 mm
Axialitat: ± 20 mm
Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
Gruix:
- Fàbrica al llarg o través: + 5%
- Altres fàbriques: ± 25 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i
s'han d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les
parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc
conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de
l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu
hidrofugant, ha d'estar sec.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho
permeti la dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i
vertical.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de
treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per
tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de
suportar la pressió del formigó fresc.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi
assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar
l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions
climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos
a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.

3.- UNITAT I CRITERI 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
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
Plec de condicions
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Humitat dels blocs
- Col·locació
- Obertures
- Travat
- Junts de control
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes
en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el
mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

____________________________________________________________________________

P5 - COBERTES

P51 - TERRATS

P510- - ACABAT DE TERRAT AMB CAPA DE PROTECCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb capa granular:
- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada
per al tractament d'aquests residus
Acabat amb paviment fix:
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Capa de protecció amb material granular:
- Replanteig del nivell
- Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Cura i protecció del material
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions
ambientals previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada
amb paraments verticals i elements passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la
coberta.
Amplària del junt: >= 3 cm
PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa
d'assentament del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
- Cobertes ventilades: <= 5 m
- Cobertes no ventilades: <= 7,5 m
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent (col·locat en sec): <= 5%
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa: ± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm
- Nivell: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests
supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material
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apte per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta
per a realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
Abans d'estendre la grava, es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla,
fustes i de qualsevol material o runa.
La capa de grava o palet de riera s'estendrà amb rasclet
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre
elements de fàbrica.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs
(canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha
de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.
- Replanteig de nivells.
- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.
- Comprovació del gruix i les pendents.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

____________________________________________________________________________

P5 - COBERTES

P55 - CLARABOIES

P556- - CLARABOIA RECTANGULAR, COLꞏLOCADA

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge de claraboia prefabricada de metacrilat, practicable o no, per a tancament de
buit d'il·luminació en cobertes.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb sòcol prefabricat col·locada amb fixacions mecàniques
- Per a sòcol d'obra col·locada sobre llistó de fusta
- Sense sòcol prefabricat, col·locada directament sobre el sostre amb fixacions
mecàniques
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació del sòcol prefabricat, en el seu cas
- Protecció i impermeabilització del sòcol, en el seu cas
- Fixació de la cúpula al sòcol o al sostre, i col·locació dels elements de protecció i
d'estanquitat de les fixacions
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar
condensacions.
El sòcol de la claraboia ha d'estar protegit fins a la pestanya superior, en el cas de
sòcol prefabricat o fins a la cara interior si es per a sòcol d'obra, amb una làmina
impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les especificacions del seu plec de
condicions.
La làmina impermeabilitzant ha de cavalcar >= 30 cm sobre la impermeabilització de la
coberta. En la claraboia col·locada amb fixacions, ha de cobrir els cargols de fixació.
CLARABOIA AMB SÒCOL PREFABRICAT:
El sòcol de la claraboia ha de quedar fixat mecànicament al suport. La distància entre
les fixacions ha de ser <= 30 cm i sempre una a cada cantonada.
Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar
condensacions.
Alçària del sòcol sobre la capa d'acabat de la coberta: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
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- Nivells: ± 10 mm
- Horitzontalitat: ± 3 mm/m
CLARABOIA PER A SÒCOL D'OBRA COL·LOCADA SOBRE LLISTÓ DE FUSTA:
Ha d'estar fixada mecànicament al suport.
Entre el sòcol i la claraboia hi ha d'haver un sistema de circulació d'aire per evitar
condensacions.
Alçària del punt més baix de la claraboia sobre l'acabat de la coberta: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 3 mm/m
CLARABOIA SENSE SÒCOL, COL·LOCADA SOBRE EL SOSTRE:
Ha d'estar fixada mecànicament al sostre i la distància entre les fixacions ha de ser <=
40 cm.
La superfície de fixació de la claraboia ha d'estar protegida fins al començament de la
volta amb una làmina impermeabilitzant autoprotegida, que ha de complir les
especificacions del seu plec de condicions.
El junt d'unió entre la capa impermeabilitzant i la volta de la claraboia s'ha de
segellar amb betum calent i ha de ser >= 4 cm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o
plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar
i assegurar les parts fetes.
La impermeabilització de la coberta s'ha de realitzar abans de col·locar l'element.
El suport s'ha d'anivellar amb una recrescuda de morter.

3.- UNITAT I CRITERI 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:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció en la correcta
col.locació del sòcol, i de la seva protecció i impermeabilització.
- Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de l'estanquitat dels elements de fixació.
Inspecció visual de la unitat acabada.
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.

P5 - COBERTES
P5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS
P5Z14- -

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ CELꞏLULAR

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i
tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de
components de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat
per la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
- Nivells: ± 10 mm
- Pendents: ± 0,5%
- Planor: ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un
material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en
mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
- Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 50 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les
parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la
superfície tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han
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d'omplir manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que
comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs
(canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha
de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig dels pendents
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Execució de l'acabat, en el seu cas
- Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques
d'acabat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.

P5 - COBERTES
P5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
P5ZD - MINVELLS
P5ZD1- -

MINVELL DE DUES PECES DE PLANXA ZN/CU/PB, COLꞏLOCADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P5ZD1-527K.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el
parament vertical.
S'han considerat els tipus següents:
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl·lica encastada al parament en la seva
vora superior amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de minvell amb planxa encastada al parament:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col·locació de les làmines metàl·liques encastades amb morter dins de la rasa
- Execució dels junts entre làmines
CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
L'element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l'acabat
de la coberta.
L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que
impedeixi la filtració de l'aigua en el parament.
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del
DB HS 1.
En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del
vessant, l'element de protecció ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada.
Cavalcament de l'element de protecció sobre el parament:
- Coberta plana: >= 20 cm
- Coberta inclinada: >= 25 cm
Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta: >= 10 cm
Pendent de la peça:
- Minvell contra parament: >= 100%
- Minvell encastat al parament: 25% - 50%
Toleràncies d'execució:
- Alineacions:
- Planxa: ± 5 mm/m; ± 20 mm/total
- Rajola ceràmica: ± 5 mm/m; ± 10 mm/total
- Maó: ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total
MINVELL DE PLANXA:
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut
d'aigua.
Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de
quedar amb les vores doblegades i encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins
d'una rasa i collada amb morter. La peça de desenvolupament més gran ha d'anar a sota.
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de
permetre el lliure moviment de les planxes.
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre sí.
Els extrems han de quedar doblegats en angle recte.
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la
planxa, per tal d'absorbir els moviments.
L'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre el parament, aquesta prolongació ha de quedar
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protegida amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat
en l'element i l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la seva
rigidesa. Els extrems verticals han de quedar units mitjançant engrapat senzill.
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany.
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i
encaixades.
Distància entre junts de dilatació: <= 600 cm
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa: >= 5 cm
Cavalcaments:
- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat: >= 5 cm
- Planxa de plom: >= 2,5 cm
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcament: ± 5 mm

P5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests
supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
MINVELL DE PLANXA:
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.
Si la planxa s'ha d'encastar al parament, aquest s'ha de preparar prèviament amb una
capa d'emulsió bituminosa.
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt.
No s'han de recalentar les parts a soldar.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini,
acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters
de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i
el coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments
pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer
sense protecció contra la corrosió.
MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la
coberta.
S'han considerat els tipus següents:
- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
- Bonera de fosa col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Col·locació de l'element
- Repàs dels junts i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant
pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El
impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la
coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la
plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del
terrat.
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs
d'expansió.
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals: >= 50 cm
Distància de la bonera al baixant: <= 5 m
Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE
TEULA AMB PARAMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

P5 - COBERTES

P5ZH - BONERES I REIXES DE DESGUÀS
P5ZH0- -

BONERA PER A COBERTES, COLꞏLOCADA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P5ZH0-52EY.
Plec de condicions

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests
supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a
la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i
fixant-la a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar
l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de
projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran
amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada
assaig segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar
materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el
material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació,
d'acord amb el determini la DF.

____________________________________________________________________________
P6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
P61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
P61B - PARETS DE BLOCS DE FORMIGÓ CELꞏLULAR

P61B0- -

PARET DE TANCAMENT DE BLOCS DE FORMIGÓ CELꞏLULAR

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà, paredó o paret amb blocs de morter de formigó cel·lular per a revestir
col·locats amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà, paredó o paret recolzats, de tancament o divisoris
- Envà, paredó o paret de tancament passants
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
No pot ser estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.
L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden
haver-hi peces de 3/4 o de mig bloc.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i
de la taula 4.8 del DB-SE-F
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que
hi hagi un espai de 5 mm, com a mínim, entre l'última filada i aquell element. Aquest
espai s'ha de reblir amb material elàstic i segellar-lo amb morter adhesiu, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
A les obertures, canvis d'alçada, de gruix o de direcció de les parets, s'han de
reforçar les unions en els junts horitzontals mitjançant elements auxiliars.
L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar els blocs. La unió cal que
estigui feta amb elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Gruix dels junts : 2-3 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Distància entre obertures: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Planor: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: ± 10 mm/2 m, ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm
d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i
sense pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar
l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del
fabricant.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar
també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què
fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

P6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

- Col·locació banda acústica
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent,
etc). Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes
apreciables en les làmines de paper.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el
mateix muntant.
Ajust entre les plaques: <= 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm

P65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
P653- - ENVÀ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P653-8QR0.
Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat amb muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat
fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin
acabat, inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre
s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa,
comptant però, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la
perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer
abans de fixar-les al suport.
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap
ha de ser la correcta.
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren
les operacions incloses a la unitat d'obra.
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer
una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la
conformitat de les tasques realitzades.
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació
es compta a part.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces
malmeses
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de
l'entramat metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

P8 - REVESTIMENTS
P84 - CELS RASOS
P846- - CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P846-9JO3.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del
sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al

cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells,
eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels
perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de
suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o
planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material
d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN
13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o
lames, el constructor ha d'aportar la documentació necessària per verificar la
compatibilitat entre els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o
acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins
dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar
muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils
principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa.
El recolzament de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de
10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces
esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços
sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre o a una subestructura
independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no
superaran els pesos màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions
de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i la
posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han
de donar unes condicions específiques a l'espai que conformen per tal d'assolir les
característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel
fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- 2 mm/m
- <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el
perímetre.
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Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar
segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de
l'entramat sigui l'exigida.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del
fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del
cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran
(llosa de formigó, sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta,
etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la
mida i la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes,
etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al
vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a
7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui
associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats
(revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris
següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents.
Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs
de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja
del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment
d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió
de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les
alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques,
lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts
singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de
plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en
perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

P8 - REVESTIMENTS
P88 - ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
P885- - MONOCAPA

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P885-60A8.
Plec de condicions

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat

Formació de revestiment sobre parament o reparació de parament, amb morter monocapa o
estuc.
S'han considerat els tipus següents:
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb
acabat raspat o rugós, o amb granulat projectat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Neteja i preparació de la superfície a revestir
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en
carreus
- Estesa o projectat de les pastes
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o
d'altres defectes.
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions
realitzades en fases diferents.
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana
amb angles vius.
S'han de respectar els junts estructurals.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de
ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de deixar els junts de treball fixats per la DF.
En l'acabat pintat, la pintura ha de quedar ben adherida al suport.
Forma de les arestes:
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus de revestiment
¦ Acabat
¦ Forma de les arestes ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦
¦ Lliscat,aixafat ¦
Arrodonides
¦
¦ Morter de ciment i granulat ¦ raspat, rugós
¦
¦
¦ Calç i sorra de marbre
¦------------------¦----------------------¦
¦
¦ Planxat en calent¦
Aixamfranades
¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Pasta de guix amb cola
¦ Pintat plàstic
¦
Rectes
¦
¦ Calç i sorra de marbre
¦
¦
¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Morter monocapa
¦ Lliscat,aixafat ¦
Rectes
¦
¦
¦ raspat, rugós
¦
¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Pasta vinílica
¦ Ratllat
¦
Rectes
¦
+------------------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Planor:
- Calç i sorra de marbre: ± 2 mm/m
- Morter monocapa: ± 5 mm/m
- Pasta de guix amb cola: ± 1 mm/m
- Morter de ciment blanc i sorra de marbre: : ± 1 mm/m
MORTER MONOCAPA:
Gruix: >= 8 mm
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents:
- Resistència a la compressió: >= 5 N/mm2
- Resistència a la tracció: >= 2 N/mm2
- Retracció:
- al cap de 7 dies: <= 0,7 mm/m
- al cap de 28 dies: <= 1,2 mm/m
- Adherència (tracció vertical):
- sobre ceràmica (en sec): >= 0,3 N/mm2
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat: ± 5 mm/m
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS:
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de
base.
Gruix del morter de base: >= 8 mm + 1/2 D granulat projectat

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats
seleccionats, de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta
vinílica:
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C
- Per a estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc i sorra de marbre o
monocapa:
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina
feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb
tires de malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels
materials. Aquesta malla ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment,
amb proporció baixa de ciment.
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada.
Per l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha
acabat, com a mínim, i a l'estiu, 15 dies.
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de
tenir pols, greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències.
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa
i no s'ha d'admetre lliscat.
L'estuc de pasta vinílica i la seva imprimació acrílica no s'han d'aplicar fins passades
24 h de l'aplicació de l'adhesiu de la base.
MORTER MONOCAPA:
Els suports sobreescalfats s'han d'humitejar abans i desprès de l'aplicació, passades 24
h.
S'ha d'aplicar passat un mes de l'execució del suport, en el cas de fàbriques de blocs
de morter de ciment cal esperar dos mesos.
Si el suport es massa llis (formigó), s'ha d'aplicar un tractament per conferir-li la
rugositat necessaria per tal de facilitar l'adherència del revestiment (imprimació, raig
de sorra, decapat químic, etc.).
Característiques del suport:
- Planor: ± 5 mm/m
- Rugositats: <= 1/3 gruix del revestiment
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant.
En l'acabat rústic, s'ha de projectar una segona capa sobre la primera, mentre encara
estigui fresca.
En l'acabat raspat, s'ha de pressionar i aplanar-lo immediatament després de la seva
aplicació. L'acabat s'ha de realitzar amb una aplanadora dentada quan el revestiment ha
començat l'enduriment però la consistència encara ho permet. En acabar, cal respatllar
la superfície per tal d'eliminar les restes.
En l'acabat amb granulat projectat, els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min
després de l'estesa del morter i sempre seguint les instruccions del fabricant. Un cop
projectats els granulats, s'ha de pressionar i aplanar la superfície.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
REVESTIMENT EN PARAMENTS:
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
D'acord amb els criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
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- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la
feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER MONOCAPA:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repàs i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els
defectes d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a
càrrec del Contractista.

P8 - REVESTIMENTS
P8K -

ESCOPIDORS

P8K5- - ESCOPIDOR DE PLANXA PLEGADA D'ALUMINI ANODITZAT, COLꞏLOCAT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
P8K5-608P.
Plec de condicions

Col·locació amb fixacions mecàniques o adherit:
- Neteja i preparació de les superfícies de suport
- Replanteig de les peces
- Col·locació i fixació de les peces
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana,
amb la inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que
es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a
escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen
l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal: >= 2 cm
Pendent (Façanes): >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE PLANXA:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser d'un metall compatible amb el de la planxa.
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes
vives que puguin fer malbé el metall.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir
els moviments de dilatació del metall.
Els junts entre les peces, i amb les vores, han d'estar segellats.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina
feta 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
ESCOPIDOR DE PLANXA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets. Si cal s'han de repicar abans de
la col·locació de les peces.
Les llates de fusta han d'estar ben seques, sense defectes aparents no han d'estar
esberlades ni han de tenir nusos saltadissos.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents
materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Escopidor de planxa col·locat amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I
ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que
presentin defectes.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació i fixació de les peces: (alumini i zinc)
- Segellat dels junts
- Neteja dels paraments.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT,
ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el
revestiment.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del
Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT,
ALUMINI I ZINC:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques
d'acabat.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN ESCOPIDORS DE MORTER DE
CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
EN ESCOPIDORS DE MORTER DE CIMENT, ALUMINI I ZINC:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.
___________________________________________________________________________

P9 - FERMS I PAVIMENTS
P93 - BASES, SOLERES I RECRESCUDES
P93E- - LLOSA DE FORMIGÓ

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels junts
- Col·locació del morter o formigó
- Protecció del morter o formigó fresc i cura
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT
AMB MORTER DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser
superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de
3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del
suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè
expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de
fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una
bola de 10 mm de diàmetre): >= 30 N/mm2
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de
l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Gruix: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
LLOSA DE FORMIGÓ:
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin
segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
- 15 dies en temps calorós i sec
- 7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Plec de condicions
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i
anivellament amb morter de ciment:

LLOSA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

PY - AJUDES DEL RAM DE PALETA

PLEC DE CONDICIONS

Hash: JOjyakFHW2ekf0s5x5YHfr6pK94=

110 | P C

Projecte bàsic i executiu d’ampliació:
Construcció de la nova sala de professors de l’Escola Bressol de Castellterçol

PY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY02- - FORAT EN SOSTRE
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
PY02-6153.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Obertura d'un forat que travessi la paret o el sostre, per a fer un pas de conductes o
aparells d'instal·lacions.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Verificació de la posició dels elements que travessin la paret o el sostre
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta
en condicions de ser utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas),
etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el
parament de la paret.
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de fer cap forat fins passades 24h que la paret s'hagi acabat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de pas realment executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Operacions diverses de formació d'encasts petits.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Obertura d'un forat que no travessi la paret, per a col·locar un mecanisme o aparell
d'instal·lació, collat amb guix o morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats, en el seu cas
- Obertura dels forats, en el seu cas
- Col·locació del petit element, en el seu cas
- Fixació i tapat del forat que resta
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el
parament de la paret.
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
L'element per encastar ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser
utilitzat, de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el
parament de la paret.
Fondària: <= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals: >= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Fondària: + 0 mm, - 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
OBERTURA DE FORAT I COLLAT DE PETIT ELEMENT:
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels
límits fixats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

No hi ha normativa de compliment obligatori.
PY - AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA
PY04- - FORMACIÓ D'ENCAST I COLLAT DE PETIT ELEMENT

0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO
PY04-5T83.
Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

PLEC DE CONDICIONS
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