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ME. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
ANTECEDENTS
El projecte de la creació de un espai de divulgacció científica a la segona planta de la biblioteca
Sagrada Família sorgeix de la necessitat d'actuar a la secció actual de material audiovisual. Els formats
físics de musica i videos han estat superats des de fa un temps per noves tecnologies de streaming i
de visualització de aquest contingut en els telèfons mòbils. S'obre així una possibilitat de destinar
aquest espai a nous usos ciutadans.
La proposta és la de destinar la una part de la segona planta a la creació d'un bibliolab, un espai
destinat a la divulgació científica. Aquest espai ha de ser molt polivalent, ja que s'hi realitzaran molts
tipus d'accions diferents.

PROJECTE DE MOBILIARI
El projecte de mobiliari compta amb diferents fases:
-Enretirada de mobiliari existent a l'àrea i que s'aprofitarà a altres llocs de la biblioteca
-Modificació de mobiliari existent i de part de les instal·lacions per adaptar-lo a les noves necessitats de
l'espai
-Fabricació de nou mobiliari específic dissenyat per l'us a aquest espai
-Compra de nou mobiliari comercial.
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Aquesta multiplicitat d'usos s'aconsegueix mitjançant el buidat de mobiliari fixe de gran part de la meitat
de la planta segona de la biblioteca que està en contacte amb el carrer Provença. Es col·loca una
franja de mobiliari fixe contra la façana a fi de deuxar aquest espai lliure i polivalent a la part interior.
Aquesta franja estarà formada per 6 espais de treball en grup conformats mitjnçant una sèrie de bancs
a dues bandes amb el respatller relativament alt, de manera que l'espai format entre un i el següent
quedi més individualitzat i s'aconsegueixi certa intimitat entre grups.
Entre els bancs es situaran les taules que han estat dissenyades específiques per aquesta situació
però que si cal també podran ser col·locades altres llocs.
Finalment, a la part més propera al xamfrà del carrer Padilla, s'hi col·locarà una tarima que servirà de
suport a multitud de usos.
La part que quedarà més lliura de mobiliari restarà disponible a diferents usos: es podran fer tallers
duvulgatius, exposicions, xerrades, es podran veure videos divulgatius o col·locar el mobiliari de una
manera molt més convencional, si cal.
Per a la banda de mobiliari fixa s'ha optat per dissenyar específicament el mobiliari, en canvi per la
banda polivalent es proposen diferents tipologies de mobiliari comercial.
El mobiliari que s'ha dissenyat específicament per aquest projecte ha estat dissenyat en tot moment
per a respectar les preexistències. S'han utilitzat materials i colors existents a l'edifici i mantingut les
línies de disseny existents amb la finalitat de no crear una dissociació entre allò anterior i la nova
intervenció. D'aquesta manera es posa en valor el disseny existent de començaments dels anys 2000
adaptant-lo a les necessitats de 2019.
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Termini d’execució de les obres

Els presents treballs tenen un termini d’execució de 2 mesos.
Seguretat i salut

L’empresa adjudicatària haurà de redactar un estudi de riscos inherents a les actuacions previstes en
aquesta memòria valorada per mitjà del seu Servei de Prevenció, al mateix temps que haurà d’aportar
tota la documentació requerida per part del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució.
CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat anirà a càrrec del contractista qui haurà de subministrar a la Direcció Facultativa els
resultats dels assajos realitzats, així com tots els certificats i fitxes tècniques dels materials emprats en
durant l’execució de l’obra. Seran vàlids els resultats dels assajos provinents del mateix autocontrol del
contractista.
REVISIÓ DE PREUS

En quant a possible revisió anual de preus aquesta actuació no considera la realització de revisió de
preus, segons la Llei de Contractes del Sector Públic, Llei 9/2017 del 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 201/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels
poders adjudicadors és exigible i té efectes per acreditar la seva solvència per contractar en els casos i
termes següents:
Per als contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificació de l’empresari
en el grup o subgrup que en funció de l’objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els
plecs del contracte, acredita la seva solvència econòmica i financera i la solvència tècnica per contractar.
En aquests casos, l’empresari pot acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva
classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent al contracte o
bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència que exigeixen l’anunci de licitació o la
invitació a participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten
els requisits de solvència econòmica i financera o els requisits de solvència tècnica o professional,
l’acreditació de la solvència s’efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el
segon incís de l’apartat 3 de l’article 87, que tenen caràcter supletori del que sobre aquests s’hagi omès o
no s’hagi concretat en els plecs.”
Per tot això, es concreta en aquest apartat que no és necessària l’exigència de Classificació del
Contractista en trobar-se el pressupost d’execució per contracta (PEC) en 71.050,14 € + 21% IVA.

TERMINI DE GARANTIA

Es fixa un període de garantia d’un any des de la recepció de les obres. Durant aquest període, el
Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que es
considerin necessàries per tal que les obres compleixin totalment el temps de l’expedició del certificat
de la fi del període de garantia, les condicions del projecte i execució. Serà a més, responsable de la
conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra.
M.13 PREUS DE CONTRACTE

Els preus de contractació han estat referenciats segons el mercat.
Pressupost d’obra

El pressupost d’execució GLOBAL per a contracte puja a VUITANTA-CINC MIL NOU-CENTS SETANTA
EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (85.970,67 €) amb el 21% d’IVA inclòs.
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

BOE nº 272, del 9 de novembre de 2017, Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014.
DISPOSA:
“ Subsecció 4a. Classificació de les empreses.
Article 77. Exigència i efectes de la classificació.

Tot i així és determina que la classificació del Contractista serà la següent:
§ Grup C
§ Subgrup 8
§ Categoria 1

estat actual

Vestíbul edifici
Vestíbul Biblioteca
Sala d'actes
Sala d'exposicions
Revistes i Premsa
Àrea General
Àrea Infantil
Petits Lectors
Música i Imatge
Racó Jove
Sala informàtica
Sala de suport
Area de treball intern
Magatzem

Planta segona

proposta

Planta segona

Proposta gràfica I PROJECTE
DE SENYALITZACIÓ
2ª planta
Biblioteca Sagrada Família Josep M. Ainaud de Lasarte

Miquel Baidal Crespo
687 970 004
mbaidal@gmail.com
www.connectaciencia.com
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01 Proposta transformació
2ª planta Biblioteca Sagrada Família Josep M. Ainaud de Lasarte
02 Senyalització i grafisme
Espai ciència
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Proposta transformació
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Seguint el concepte de laberint que l’estudi d’arquitectura Ruisánchez Arquitectes proposa en l’edifici de la biblioteca, es proposa que el projecte gràfic
de la segona planta continuï per aquesta línia i col·locar penjant del sostre
una sèrie de teles impreses amb motius científics, tecnològics i divulgatius.
En total s’instal·laran 26 panells.
El contingut dels panells es divideix en 3 grups:
- Frases de professionals de la ciència.
- Dibuixos d’elements de ciència.
- Il·lustracions científiques cedides per Illustraciencia.
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Senyalització i grafisme
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La senyalització s’articula a través de: tipografia, pictogrames i
fletxes, cromatisme, mides i proporcions. És a partir d’una bona
selecció dels elements gràfics bàsics, que aconseguim un bon
sistema de senyalització.
El disseny de la senyalització s’ha de caracteritzar per:
• Permetre retolar els diferents àmbits, espais i serveis així com els
fons de la col·lecció, per tal de facilitar els moviments dels usuaris
i el treball del personal.
• Potenciar el nou caràcter propi de l’espai ciència.
• Conferir una imatge ordenada i unitària de la biblioteca.
• Oferir un missatge visual efectiu.
• Combinar estètica amb funcionalitat.
• Permetre l’accessibilitat i utilització autònoma de la cerca documental.
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Tipografía
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L’elecció de la tipografia del sistema de senyalització, està determinada per la seva llegibilitat, la morfologia i entorn de l’edifici
tenint en compte el seu context històric i urbà.
El punt de partida per a l’elecció de la tipografía ha estat que
es la tipografía que ja utilitza la bibliteca en la seva senyalètica.
La tipografia utilitzada per al sistema de senyalització de la Biblioteca és la Helvetica, la qual té les mateixes característiques
formals que la utilitzada en l’edifici.
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Helvetica
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L’elecció de la tipografia del sistema de senyalització, està determinada per la seva llegibilitat, la morfologia i entorn de l’edifici tenint en
compte el seu context històric i urbà.
El punt de partida per a l’elecció de la tipografía ha estat que es la
tipografía que ja utilitza la bibliteca en la seva senyalètica.
La tipografia utilitzada per al sistema de senyalització de la Biblioteca
és la Helvetica Neue, la qual té les mateixes característiques formals
que la utilitzada en l’edifici.
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Llegibilitat
La llegibilitat és la qualitat d’un text de ser llegible a través del contrast
de la tipografia amb els elements del context.
Estudis de distància indiquen que una persona amb una visió de 20/20 a
la llum del dia pot llegir una tipografia de 2.5cm d’alçada a una distància
de 15m. De totes maneres, per a un projecte de senyalització haurem
de fer els ajustos necessaris per abastar el major nombre d’oservadors.
La distància de visionatge: ve donada en funció del contingut. La informació que ha de ser visible a més de 20 m de distància ha de tenir
una mida de lletra de com a mínim 100 mm. Per informacions visibles
des de +/- 20 m, la mida de la lletra ha de ser entre 57 / 65 mm i per
informacions que s’han de llegir a menys de 20 m la mida de lletra ha
de ser de 10 / 57 mm.
En els casos on la senyalització interior de la Biblioteca és de color
blanc, la manca de taca de la tipografia s’ha de compensar amb un
augment de la seva mida en un 120%. Així doncs els textos que han
de ser visibles a +/- 20 m, tindran una lletra d’alçada x de 90 mm., i els
que han de ser visibles a menys de 20 m, tindran una lletra d’alçada
x de 60 mm.
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Distància de llegibilitat de < 10 m
Rètols interiors aplicats a paret.
Rètols interiors aplicats a vidre i mobiliari

Distància de llegibilitat de > 10 m < 15 m
Rètols interiors aplicats a paret.
Rètols interiors aplicats a vidre.

Les lletres corpòries necessiten de més espaiat, “kerning”, per a una
bona llegibilitat. L’ombra del volum provoca que òpticament les lletres
s’enganxin, factor que cal compensar amb l’espaiat.

Proposta gràfica I PROJECTE DE SENYALITZACIÓ

2ª planta Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte

Cromatisme
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Els colors que trobem a l’espai actual en els materials són els seguents.

C 18 M 12 Y14 K0
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Directori
Rètol identificatiu dels espais que es troben a la planta, construït en
vinil que s’instal·larà sobre la paret.

133 cm

Biblioteca

Còmic
Jocs i esports
Informàtica
Espai multimedia
Espai de suport
Serveis tècnics
i Direcció

Biblioteca

210 cm

Mides: 133 cm x 210 cm
Material: Vinil adehesiu.
Color: Negre.
Tipografia espai: Helvetica Neue Bold Italic, 170 pt.
Tipografia departaments: Helvetica Neue regular, 170 pt.
Fixació: Pegat sobre la paret.
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Espai ciència

200 cm
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Panells sostre

10

110 cm

Model 1
Mides: 110 cm x 178 cm.
Lletra frase: Helvetica Neue Bold Italic, 280 pt.
Tipografia nom: Helvetica Neue regular, 280 pt.
Material: Tela translucida imprimible.
Color fons: C18 M12 Y14 K0
Color lletra: C0 M0 Y0 K100
Fixació: Mecànica invisible sobre sostre.

142 cm

178 cm

159,6 cm
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Panells sostre
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110 cm

Model 2
142 cm

a

Mides: 110 cm x 178 cm
Tipografia espècie: Helvetica Neue Bold Italic, 170 pt.
Tipografia nom de l’autor: Helvetica Neue regular, 110 pt.
Material: Tela microperforada impresa a dues bandes.
Color fons zona a: C18 M12 Y14 K0
Color lletra: C0 M0 Y0 K100
Color fons zona b: Color
Fixació: Mecànica invisible sobre sostre.

403 cm

178 cm
b
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Panells sostre
Model 3
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110 cm

Mides: 110 cm 178 cm
Material: Tela microperforada impresa a dues bandes.
Color fons: C0 M0 Y0 K0
Color elements: C0 M0 Y0 K100
Color fons zona b: Color
Fixació: Mecànica invisible sobre sostre.

178 cm
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Superior de prestatge
Rètol identificatiu de matèria per a situar en un prestatge superior,
construït en vinil que s’instal·larà sobre el metraquilat existent.
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600 mm

Independentment de l’alçada o l’amplada de la prestatgeria, el rètol
sempre s’aplica a 6 cm de l’extrem esquerre i a 20 cm de l’extrem
superior.
800 mm

Tipografia 1: Helvetica Neue Bold
Cos: 160pt Mida lletres: 4 cm alçada
Material: Vinil de tall Color: negre
Fixació: Pegat sobre metraquilat exisitent.

02 SENYALITZACIÓ INTERIOR PRESTATGES
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Superior de prestatge
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Rètol identificatiu de matària per a situar un prestatge superior, construït en vinil que s’instal·larà sobre material existent.
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890 mm

51 Matemàtiques

45 mm

Mida rètol: 890 mm amplada x 45 mm alçada
Tipografia: Helvetica Neue Bold
Cos: 120pt
Material: Plàstic iman
Color: Blanc
Fixació: Pegat sobre material exisitent.
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Superior de prestatge
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Rètol identificatiu de matèria per a introduir en portarètols que incorpora la prestatgeria, constituït per paper imprès.
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180 mm

55 Geologia. Meteorologia

18 mm

Suport Paper
Mida rètol: 18 x 180 mm
Mida lletra: 5 mm alçada
Tipografia: Helvetica Neue Bold
Cos: 21pt
Material: Paper
Color: blanc
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Iconografia
Per indicar els espais de treball, s’utilitzaran les formes geomètriques.
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50 cm

50 cm

Mida rètol: 50 x 50 cm
Mida rètol: 50 x 90 cm
Material: Vinil de tall
Color: C18 M12 Y14 K0
Fixació: Pegat al terra exisitent.

90 cm
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Proposta
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Frases
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Dones
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Frases
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Homes
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Elements científics
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Química, matemàtiques, biologia.
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Il·lustracions científiques
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PTG. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS
Plec de Condicions Tècniques Generals
ÍNDEX MOBILIARI
B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A6 - TACS I VISOS
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR
E - TIPOLOGIA E
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
E2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A
INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE
RESIDUS
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB9 - SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
EB92 - SENYALITZACIÓ INTERIOR
K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ -RESTAURACIÓ D'EDIFICACIÓ
KQ - EQUIPAMENTS
KQ8 - ELECTRODOMÈSTICS
KQ80 - ELECTRODOMÈSTICS
ÍNDEX EDIFICACIÓ
-

Sobre
Sobre
Sobre
Sobre

els components
l'execució
el control de l'obra acabada
normativa vigent

1 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
SUBSISTEMA PARTICIONS
1 ENVANS
1.1 Envans prefabricats
1.1.1 Plaques de guix i escaiola
1.1.2 Plaques de cartró-guix
2 FUSTERIES INTERIORS
2.1 Portes de fusta
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 FLEXIBLES
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 APLACATS
MOBILIARI

B - MATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A6 - TACS I VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del
tac pot ser per adherència química o per expansió 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,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin
cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor
d'aplicació en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la
perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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 CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB9 - SENYALITZACIÓ INTERIOR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB92U200,BB92EGG3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements de senyalització per a interiors d'edificis i per a identificació postal o altres
usos.
S'han considerat els elements següents:
- Placa de senyalització
- Caràcter numèric
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser pulida i neta i no hi han d'haver danys a l'acabat.
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs.
Els colors han de tenir la tonalitat expresada al projecte.
Les plaques de planxa han de tenir els vèrtex arrodonits.
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S'ha d'utilitzar simbologia normalitzada.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Toleràncies:
- Superfície (planor): ± 1 mm
PLACA DE SENYALITZACIÓ:
Placa de forma rectangular amb informació gravada a la seva superfície.
La informació expressada a la senyal ha de ser la que consti en el projecte o en el seu
defecte la que indiqui la DF.
La informació ha de ser clara i precisa.
CARÀCTER NUMÈRIC:
Símbol indicador en forma de guarisme.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la
radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar
fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs' de l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E - TIPOLOGIA E
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS
E2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R24200.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit
especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
- Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
- Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
- Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
- Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les
fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
- Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no
contenen substàncies perilloses)
- No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen,
mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
- Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderroc' de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a
aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que
continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí
final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la
resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en
compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les
etiquetes.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
E2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2R641E0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de
pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,
entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs' de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus
de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu
ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs'
i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió
de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui
farà aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en
els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
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%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E2RA6960.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li
aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li
apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o
eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat
del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL
D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària
per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del
medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB9 - SENYALITZACIÓ INFORMATIVA
EB92 - SENYALITZACIÓ INTERIOR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB92U200,EB92EGG3,EB92EGG4,EB92EGG5,EB92EGG6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització interior d'edificis i caràcters numèrics per a identificació
postal o altres usos, col·locats en la seva posició definitiva amb el sistema de fixació
previst.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb adhesiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb
les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els
visos previstos per la seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior
horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
PLACA DE SENYALITZACIÓ FIXADA MECÀNICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixarla.
S'han d'utilitzar els forats existents.
CARÀCTER NUMÈRIC COL·LOCAT AMB ADHESIU:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar net de pols i la seva superfície ha de ser
llisa.
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caràcter.
No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del
caràcter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA O CARÀCTER NUMÈRIC:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
VINIL AUTOADHESIU:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
KQ - EQUIPAMENTS
KQ8 - ELECTRODOMÈSTICS
KQ80 - ELECTRODOMÈSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KQ80Y100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desconnexió, trasllat i posterior connexió d'electrodomèstics.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desconnexió de la xarxa d'alimentació
- Càrrega, transport i descàrrega al lloc d'aplec
- Preparació de la zona d'instal·lació de l'electrodomèstic
- Connexió a la xarxa d'alimentació
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició d'instal·lació definitiva ha de ser reflectida a la DT o, en el seu defecte, la
indicada per la DF.
Els electrodomèstics han de quedar instal·lats en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Abans de començar els treballs de desconnexió la xarxa de subministrament ha d'estar fòra
de servei.
Es tindrà especial cura amb els electrodomèstics que s'han de tornar a col·locar en un
altre lloc.
Els electrodomèstics grans i pesats s'han de subjectar i manipular pel punts disposats per
a aquest fi.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels aparells.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega.
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 per tal d'evitar el seu deteriorament i
perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
Abans de començar els treballs d'instal·lació de l'electrodomèstic a la seva nova
ubicació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els electrodomèstics s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
En el cas d'electrodomèstics elèctrics s'ha de comprobar la idoneïtat de la tensió
disponible amb la dels aparells.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
La instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'electrodomèstic.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara retalls de cables, tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'electrodomèstic realment desconnectat i connectat, amidat segons les
especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EDIFICACIÓ
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Sobre els components
Característiques
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol
2. del CTE:
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en
funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de
desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les
corresponents directives Europees.

Control de recepció
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes.
Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà:
Control de la documentació dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui
els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys,
els següents documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels productes de
la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposició de les
Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents.
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que
assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les
seves característiques tècniques.
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a
l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepció mitjançant assaigs

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la
reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte
o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els
criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar.
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SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS
Sobre l’execució.
Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord
amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de
l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del
director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.

Control d’execució.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del
CTE:
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició
dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa.
A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat
que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les
entitats de control de qualitat de l’edificació.
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin
en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes
innovadors, prevists a l’article 5.2.5
Sobre el control de l’obra acabada.
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4
Condicions de l’obra acabada.
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE:
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les
seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el
projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable
Sobre la normativa vigent
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions
tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança
de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les
normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra
s'observaran les mateixes.
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions
recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SUBSISTEMA PARTICIONS
1 ENVANS
Paret sense missió portant.
1.1 Envans prefabricats
1.1.1 Plaques de guix i escaiola
Tancament de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola encadellats i units amb adhesius en base d'escaiola, que constitueïxen
particions interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc
de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.
UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
Components
Plaques o panells prefabricats, adhesiu, banda a l’arrencada, material de juntes ,remat de juntes, escaiola.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Seran encadellats vertical o horitzontalment segons es tracti de panells (altura ≥360 cm) o plaques (altura = 50
±0,20 cm), de parament llis, podent ser massissos o alleugerits mitjançant perforacions horitzontals o verticals, fabricats amb guix de
prefabricats,(YP), o escaiola (I-30 i I-35) i, en ocasions, amb afegits de fibra de vidre i altres additius per a millorar la seva resistència i
disminuir la seva fragilitat. En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallats amb facilitat.
Adhesiu per a les unions. Serà de cola en base d'escaiola.
Banda en l'arrencada. Podrà ser de suro o de poliestirè expandit (tipus IV o V).
Material de juntes. Serà de poliestirè expandit (tipus I o II)
Rematada de juntes. Mitjançant malla de fibra de vidre.
Escaiola. Complirà les condicions especificades en el Plec de Condicions corresponents.
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de guix i escaiola,
Guixos i Escaioles.
Execució
Condicions prèvies
Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques en cantons, trobades, i al llarg de la
partició cada 2-3 m. En cas de plaques de guix, s'executarà un sòcol de maó o s'anivellarà el sòl per a enganxar una banda elàstica que rebi
les plaques o panells. S'aïllaran les canonades i els radiadors per a evitar condensacions. Les regates per a fontaneria i electricitat no seran
superiors a un terç de el gruix de la partició. Les trobades de les particions amb altres tancaments es faran mitjançant una regata suficient en
els mateixos per a rebre les plaques i banda de poliestirè per a realitzar la junta. Les finestres duran juntes perimetrals, els cèrcols no
recolzaran en la part exterior d'escaiola.
Fases d’execució
Replanteig i neteja de la base. L'envà ha de ser estable, pla i aplomat. En qualsevol punt ha de ser resistent a una força normal de penetració
de 100 kg i a una energia d'impacte de 12 kg x m, sense que es produeixi deformació aparent.
Col·locació de les guies.
Muntatge de les plaques, unides amb adhesiu. Les plaques han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. Entre
l'última filada i el sostre o l'element estructural superior sense enguixar, ha d'haver-hi una tira de poliestirè i un espai que s'ha d'haver reblert
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amb escaiola, al cap de 24 h. Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. En els punts on sigui previsible l'aparició d'esquerdes, cal
que es col·loqui una malla de fibra de vidre revestida de PVC.
Formació de les trobades amb altres elements constructius. La trobada amb d'altres elements i l'assentament en el terra s'ha de fer amb una
tira de suro encolada. Les obertures de més d'1 m d'amplària han de portar una llinda resistent. La testa de les plaques que s'acordin amb
qualsevol altre element ha de tenir l'acabat de fàbrica.
Allisat i enrasat dels junt. Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Toleràncies d'execució: Planor: ± 5 mm/2 m; Aplomat: ± 5 mm; Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm.
Plaques. La primera filada es realitzarà amb plaques hidròfugues d'alçada més gran de 20 cm per a protegir la base de l'ascensió de l'aigua
per capil·laritat al fregar, i es col·locarà un sòcol. Sobre els cèrcols de les portes s’enganxarà una banda elàstica per a donar suport les
plaques. En buits d'ample més grans d’un m, els elements resistents es disposaran, amb lliurament mínim de 10 cm. Els panells es
col·locaran secs i bé tallats; la junta amb el sostre tindrà un gruix de 3 cm, que s'emplenarà 24 hores després d'haver realitzat les particions
dels pisos superiors. Prèviament s'haurà enganxat en el sostre una banda elàstica. Les juntes entre plaques tindran un gruix màxim de 2 mm.
Panells. Una vegada encadellats tots els panells que conformen l'envà, s'aixecarà aquest ajustant-lo al forjat i emplenant la junta inferior amb
adhesiu, escaiola o guix. Quan pugui produir-se ascensió d'aigua per capil·laritat, es col·locarà una làmina impermeabilitzant que es
doblegarà i enganxarà a les cares laterals de l'envà, prèvia imprimació de la cara de seient. En els angles dels cèrcols i punts d'ancoratge es
deixaran buits de 10X10 cm emplenant-se amb pasta de guix, escaiola o cola semienduriment. La unió entre envans es farà plena mitjançant
adhesiu, estant planes i enrasades les superfícies de contacte
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat i es repassaran les juntes amb escaiola.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:
Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² de d'envà de plaques o panells prefabricats de guix o escaiola, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparació, cort i col·locació de les
plaques o panells, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas d'instal·lacions, acabat de juntes, part proporcional de
minvaments, trencaments, accessoris de fixació i neteja.
1.1.2 Plaques de cartró-guix
Tancament de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, amb entramat interior metàl·lic o de fusta, que constitueixen particions
interiors.
Normes d’aplicació
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el bloc
de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88.
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcció, RY-85. BOE. 10/06/1985
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90.
UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques o panells prefabricats. Estaran constituïts per: ànima cel·lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de cartró-guix encolades
a l'ànima cel·lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartró. El guix podrà ser hidrofugat (si la partició pertany a un nucli humit) o amb
additius que li confereixen duresa, resistència al foc, etc... En les seves cares no s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i
admetran ser tallades amb facilitat.
Entramat interior. Format per una sèrie d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils en
O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A més contaran amb una sèrie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixació perfil
- perfil o placa – perfil es realitzarà mitjançant cargols d'acer o suports elàstics per a millorar l'aïllament acústic.
Pastes. Podran ser per a acabat de la superfície del panell o per al reomplert de juntes entre panells.
Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforçar cantons (cantoneres).
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Plaques de cartró-guix, guixos i
escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils de fusta.
Execució
Condicions prèvies

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col·locaran regles telescòpiques a cantonades, trobades, i al llarg de la
partició cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a l'execució com, juntes de dilatació, buits, etc... haurien d'estar
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col·locarà un llata-guia de longitud i ample igual als de l'envà, fixant-lo al sòl mitjançant
claus o cargols. Així mateix es col·locaran llistons en el sostre i laterals de l'envà, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb
perfilaria metàl·lica, s'interposarà una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col·locarà cinta
perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntarà amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatarà la superfície. En les unions
d'envans amb altres elements, es col·locarà paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar
encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Fases d’execució
Replanteig dels perfils.
Col·locació, aplomat o anivellat i fixació dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre. Només
han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud dels
muntants ha de ser 15 mm més curta que l'alçària lliure que han de cobrir. La modulació dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i
s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforç de l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de
suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc...) Per a l'execució de les cantonades i trobades de paraments, els
perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant però, amb els gruixos
de les plaques que hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire
Toleràncies d'execució. Distància entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: ± 5 mm/3 m.
En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col·locaran encarrilant-los en el llistó del forjat superior, interposant entre cada dos panells
un llistó quadrat. En els buits es col·locarà un pre-cèrcol de llistons quadrats de costat igual a l'ànima de l'envà. Els panells es clavaran als
llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartró exterior. Una vegada muntat l'envà es taparan les juntes amb un material de
reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.
En cas d'entramat de fusteria metàl·lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de portes o finestres. En
els buits, els muntants delimitaran els cèrcols i es col·locaran canals en les llindes de buits reforçant les unions amb muntants amb plec de 20
cm de longitud.
Acabats. L'envà quedarà pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.
Control i acceptació
Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents:
Gruixos, Desploms, Unió entre els envans i Planor.
Amidament i abonament
m² d'envà de panells prefabricats de cartró-guix amb ànima cel·lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot
replanteig, preparació, cort i col·locació de les plaques i estructura suport, anivellació i aplomat, formació de premarcs, execució d'angles i pas
d'instal·lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris de fixació i neteja.

2 FUSTERIES INTERIORS
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També
inclou el tancament d’armaris empotrats.

2.1 Portes de fusta
Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll.
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988.
UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
Components
Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat
directament sobre fàbrica.
Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.
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Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.
Protecció de pintura, lacat o vernís.
Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...
Característiques tècniques mínimes
Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE
corresponents.
Control i acceptació
El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades
amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE.
Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es
faran amb maclatges rígids, formant angles rectes.
Execució
Condicions prèvies
L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos,
encastat al terra o fixat mecànicament.
Fases d’execució
Presentació de la porta.
Col·locació de la ferramenta.
Fixació definitiva .
Neteja i protecció.
Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al
bastiment: ± 1 mm. Posició de la ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el
bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions entre
cada fulla i el bastiment: ≥3.
Control i acceptació
La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada
fulla o bé al reforç. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Amidament i Abonament

m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva
col·locació, elements de connexió, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels
bastiments, les pintures ni els vernissos.
Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament
acabades i posades a l’obra segons especificacions de la D.F.
SUBSISTEMA PAVIMENTS
1 FLEXIBLES
Parament horitzontal col·locat sobre forjat o solera amb materials tèxtils o sintètics. Aquests paviments es poden col·locar en llosetes o en
làmines.

En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col·locades amb
adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintètic en làmines o llosetes col·locades amb adhesiu . Pot
ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb làmines de PVC amb base
d’escuma alveolar, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en fred amb PVC
líquid, o homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col·locades amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular; Paviments de goma; Paviment sintètic en
làmines o llosetes de goma col·locat amb adhesiu; Paviments de linòleum i amiant-vinil; Paviment
sintètic en làmines o llosetes col·locat amb adhesiu; Paviment de moquetes. Revestiment tèxtil de
terra amb moqueta de llana o de fibres sintètiques; es poden col·locar amb adhesiu, tensada sobre
feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment d’acer.
Normes d’aplicació

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll.
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991.
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
UNE

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de
construcción
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los
términos de adaptación al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
Components
Material de revestiment, sistema de fixació i cantoneres.
Característiques tècniques mínimes
Material de revestiment. Moqueta en rotllo o llosetes, linòleum. PVC en rotllo o llosetes, amiantvinil, goma natural o sintètica en rotllo o llosetes i suro en llosetes.
Cantoneres. Podrà ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini.
Sistema de fixació. Moqueta en llosetes. Podran ser autoadhesives. Moqueta en rotllo. Podrà anar
adherida o tibada per adhesió o per llates. Linòleum, PVC o amiant – vinil. Tant en llosetes com en
rotllo, podran anar adherits al suport. Goma. En llosetes o rotllo, podrà anar adherit o rebut amb
morter de ciment. En qualsevol cas l'adhesiu podrà ser de resines sintètiques amb polímers,
resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podrà ser de cinta
termoplàstica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.
Cantoneres. Es col·locarà amb adhesiu i es fixarà de manera que no existeixin celles amb la petjada
ni amb els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metàl·lic es col·locarà amb
patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosió, i en cas d'ésser de goma, PVC o metàl·lic, es
col·locarà amb adhesiu.
Control i acceptació
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari,
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNEENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada
serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta classe es
mantindrà durant la vida útil del paviment.
Identificació de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar característiques complint
CTE DB –SI.
Execució
Condicions prèvies
La superfície del forjat, llosa o solera estarà exempta de greixos, oli o pols. El suport estarà sec, net
i amb la planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de base al revestiment
pugui haver-hi humitat, es col·locarà entre aquesta i el suport una làmina aïllant. En el paviment
no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha
d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o peces. El paviment s'ha de col·locar quan el local
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estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5% i una duresa Brinell
superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre ≥3 kg/mm² (UNE EN ISO 6506/1). La
col·locació de les peces s'ha de fer començant pels eixos geomètrics que divideixen en ambdós
sentits el local en dues parts iguals. Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la
temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones de
públic (persones no familiaritzades amb l'edifici) es disposarà una franja de paviment tàctil en
l'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplària que el tram i una profunditat de 800
mm, com a mínim. En aquests altiplans no hi haurà portes ni passadissos d'amplària inferior a
1200 mm situats a menys de 400 mm de distància del primer esglaó d'un tram. En general, no es
trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació.
Fases d’execució
Sintètics.
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. No es col·locaran paviments de moqueta,
de linòleum de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres últims tampoc es col·locaran. Si
s’han de manejar àlcalis àcids orgànics diluïts, dissolvents orgànics aromàtics. No es col·locaran
paviments de goma quan hagin de manejar-se àcids inorgànics, orgànics i oxidants concentrats,
dissolvents aromàtics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals. Per moqueta en llosetes
autoadhesives o en rotllo, linòleum i PVC en llosetes o en rotllo, llosetes d'amiant - vinil i rotllos i
rajoles de goma adherits. S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre
aquesta una o més capes de pasta d'allisat. Per goma en rotllo o rajoles rebudes amb ciment.
S'estendrà sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre aquesta una capa de
beurada de ciment.
Col·locació de l'adhesiu. L'adhesiu s'ha d'estendre en una superfície que sigui equivalent a vuit
llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. Paviment de làmines
de PVC. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m².
El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels junts s'ha de
retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.
Col·locació de les làmines o les llosetes. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de
formar una superfície plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de col·locar
a tocar i sense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejarà la seva
col·locació sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran aquests
en tires amb les mesures del local, deixant una tolerància de 2-3 cm a l'excés. Per a la col·locació de
làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb
regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. Paviment de linòleum. En les juntes, les tires
s’encavalcaran 20 mm, l’encavalcament es tallarà servint de guia a la vora superior, aplicant-se
posteriorment l'adhesiu. Execució dels junts. Les juntes de dilatació es faran coincidir amb les de
l'edifici i es mantindran en tot l'gruix del paviment. Les juntes constructives es realitzaran en la
trobada entre paviments diferents
Segellat dels junts. Paviment de làmines de PVC. Els junts han d'estar tancats en fred pel
procediment de soldadura líquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes
soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fàbrica, s'obrirà una regata en la
junta amb una fresa triangular on s'introduirà per calor i pressió el cordó de soldadura.
Neteja de la superfície del paviment. Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin
quedat.
Protecció del paviment acabat. La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5
mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.
Acabat final de la superfície. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En
general, no es trepitjarà el paviment durant les 24 hores següents a la seva col·locació. Paviment de
làmines de PVC. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h següents a la seva col·locació.

Toleràncies d'execució. El sòl no presentarà imperfeccions o irregularitats que suposin una
diferència de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran amb
un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulació de persones, el sòl no
presentarà perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diàmetre.
Nivell: ± 5 mm. Planor: ± 4 mm/2 m. Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2.
Tèxtils.
El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts propis
del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direcció que la
circulació principal. Tot el pèl ha d'estar col·locat en la mateixa direcció. A les portes la direcció del
pèl vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el pèl estigui
col·locat en la direcció de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires
metàl·liques fixades mecànicament al suport. Toleràncies d'execució. Nivell: ± 5 mm
Moquetes. Les moquetes es poden col·locar: Amb adhesiu. La moqueta ha d'estar ben adherida al
suport i ha de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha d'aplicar amb
espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m². El seu ús ha de respondre a les
instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva
col·locació. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesió, es col·locarà la banda adhesiva sobre
la pasta d'allisat i al llarg del perímetre del sòl a revestir. Toleràncies d'execució: Planor: ± 4 mm/2
m. Tensada: La moqueta ha d'estar col·locada tibada, ha d'anar clavada en tot el perímetre del local
i ha de formar una superfície plana i llisa, de textura uniforme. Les tires de la moqueta s'han de
col·locar en sentit perpendicular al feltre de suport i s'han d'unir pel dors amb cinta
termoadhesiva. S'han de col·locar llates d'empostissar de fusta, en el perímetre, per a clavar la
moqueta. L'operació de tibar s'ha de començar pels paraments verticals i s'ha de fer amb
mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per llates aquests es rebran en tot el
perímetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el parament. La pasta d'allisat
quedarà anivellada amb la llata. Toleràncies d'execució. Planor: ± 5 mm/2 m. Horitzontalitat:
Pendent ≤ 0,5%. Ajustada a un bastiment. El bastiment col·locat ha de quedar totalment recolzat
sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix pla que el paviment
perimetral. El revestiment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat. El suport ha de
ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al revestiment acabat.
El suport ha de tenir un grau d'humitat ≤ 2,5%.
Control i acceptació
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport està sec, net i anivellat, el gruix de la capa d'allisat.
La planor amb regla de 2 m, l’aplicació de l'adhesiu, assecat i celles.

Amidament i abonament
m² de superfície de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminació de restes i
neteja.
SUBSISTEMA REVESTIMENTS
1 APLACATS
Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra
natural o artificial rebudes al suport mitjançant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema
de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extradós replè amb morter o no.
Components
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Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixació, separador de plaques i material de segellat
de juntes.
Característiques tècniques mínimes
Plaques de pedra natural o artificial. Podran tenir un gruix mínim de 30 mm en cas de pissarres,
granits, calcàries i marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marès, duent els trepants necessaris
per a l'allotjament dels ancoratges. El granit no estarà meteoritzat, ni presentarà fissures. La pedra
calcària serà compacta i homogènia de fractura. El marbre serà homogeni i no presentarà masses
terrosas.
Sistema de fixació. Ancoratges: Sistema de subjecció de l'ancoratge al suport, amb trauejats al
suport ataconats amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixació mecànica (tacs d'expansió), fixació
a un sistema de perfils subjectes mecànicament al suport regulables en tres dimensions, etc... En
qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resistència i
comportament a l'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable.
Sistema de fixació de l’aplacat als ancoratges. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en
forma de T, abraçant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o
d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la peça pel cantell, mitjançant un pivot o platina,
pivots de diàmetre mínim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix mínim de 3 mm,
ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecànicament al suport
amb perforació de la placa.
Plaques rebudes amb morter. Aquest sistema no serà recomanable en exteriors.
Separador de plaques. Podrà ser de clorur de polivinil de gruix mínim 1,50 mm.
Material de segellat de juntes. Podrà ser beurada de ciment, etc...
Control i acceptació
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents
capítols: Plaques de pedra, Pel·lícula anòdica sobre alumini destinat a l’arquitectura, Acer i
Morters.
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes i
disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves
característiques aparents.

Execució
Condicions prèvies
Es verificarà abans de l'execució que el suport està llis. Replanteig dels paraments segons D.T. A
cada placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al parament
de suport. Es realitzarà la subjecció prèvia dels ancoratges al suport per a assegurar la seva
resistència. Aquesta subjecció pot ser: amb morter hidràulic (sistema tradicional), cal esperar que
el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usarà escaiola ni guix en cap cas. Es poden
emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'ús ràpid. Amb tac d'expansió d'ús immediat.
Fases d’execució
Les plaques es col·locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per a la
seva elevació. La subjecció es confiarà exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i
provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de
morter, es farà humitejant prèviament la superfície del forat. Els ancoratges es rebran en els
orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En
cas de façanes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aïllament per al muntatge dels
ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portàtils del mateix aïllament o
retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de l'aïllament
de la cambra per l'acció d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran tallafocs en la
cambra amb xapes metàl·liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjecció aniran fixats
sobre la fàbrica, i mai sobre l’aplacat. Les juntes de dilatació de l'edifici es mantindran a l’aplacat.
Es realitzarà un extradosat amb morter de ciment en els sòcols i en les peces de major secció.

Acabats. En cas d’aplacats ventilats, es realitzarà un rejuntat amb beurada de ciment. En aplacats
amb extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran amb morter
plàstic i elàstic de gruix mínim 6 mm.
Control i acceptació
Comprovació exterior,dues cada 200 m². Comprovació interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui llis. Es
comprovaran les característiques dels ancoratges (d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distància entre els mateixos. Comprovació de
l’aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.
Amidament i abonament
m² de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 1,00 m²,
no es dedueixen; Obertures > 1,00 m² i ≤ 2,00 m², deducció del 50%; Obertures > 2,00 m², deducció 100%. Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.

Pressupost
Codi

Nat

Ut

Resum

P01

Partida

ut

Banc amb respatller alt

N

Longitud

Amplada

Alçada

Parcial CanPres

Fabricació i instal·lació de banc a doble banda amb
respatller alt per a subdividir espais. Estructura metàl·lica.
Tubular 30x30mm. Subestructura lateral reomplerta amb
xapa metàl·lica perforada. G:1.5mm. Base seient de fusta
contralaminada de bedoll. G:30mm. Termo-lacat de color
blanc RAL 9010. Inclòs tractament ignífug de la fusta termolacada. Inclou endolls. Detalls segons plànols.
6

1,94

1,10

1,78

1.400,00
P01

P02

Partida

ut

8.400,00

Encoixinat bancs
Confecció i instal·lació encoixinat seient i respatller de
bancs. Escuma ignífuga de densitat alta per coixins base i
dorsal. Escuma ignífuga densitat mitjana resta coixins.
Teixil polipell amb tractament ignífug. Diferents colors
segons plànols. Detalls segons plànols.
6

1,50

0,50

1,40

1.292,00
P02

P03

Partida

m

7.752,00

Taula
Fabricació i instal·lació de taula de panell contralaminat de
fusta de bedoll. G:30mm. Pota metàl·lica alçada regulable.
Detalls segons plànols.
5

1,50

0,75

0,75

1

1,20

0,75

0,75

600,00
500,00
P03

P04

Partida

u

3.500,00

Pannells informatius
Fabricació i instal·lació de panells informatius de vinil
perforat imprès a les dues bandes. Panells penjats del fals
sostre.
26

1,10

0,00

1,78

140,00
P04

P05

Partida

u

140,00

Tarima
Fabricació i instal·lació de tarima amb subestructura de
fusta de pi i acabat de pannells de contralaminat vernissat
de fusta de bedoll G:30mm. Pannells superiors practicables
per emmagatzematge. Tancament amb clau.
1

4,37

1,50

0,40

3.500,00
P05

P06

Partida

u

3.500,00

Faristol
Fabricació i subministre de faristol mòdul expositiu fabricat
amb xapa d'acer lacat en calent amb color a definir. Xapa
perforada amb trama de cercles col·locats hexagonalment.
Gruix capa 1,5mm. Segons planols.
20

0,32

0,27

0,30

150,00
P06

P07

Partida

PA

3.000,00

Modificació geometria mobiliari existent
Modificació de les mides de la taula existent mitjançant el
tall del taulell i frontal existent i la seva recol·locacio en el
mateix indret. Implica nou acabat de la superfcie tallada,
recol·locar les instal·lacions elèctriques i de dades i reparar
el paviment actual. Mides de tall 1m
1

0,00

0,00

0,00

500,00
P07

P08

Partida

m3

500,00

Vinilat
Fabricació, subministre i aplicació vinils ignífugs col·locats
sobre la paret.
1

1,33

0,00

2,10

120,00
P08

120,00

P09

Partida

m2

Mòduls expositius
Fabricació i subministre de mòdul expositiu format per base
de fusta que forma stand expositiu i serveix de magatzem i
pannell metàl·lic per exposicions. Estructura metàl·lica.
Tubular 30x30mm. Subestructura lateral reomplerta amb
xapa metàl·lica perforada. G:1.5mm. Base de fusta
contralaminada de bedoll. G:30mm. Mecanisme d'obertura.
Detalls segons plànols
6

1,10

0,40

1,78

900,00
P09

P10

Partida

m2

5.400,00

Doblat pilars
Doblat dels pilars. Fusta contralaminada de bedoll.
G:10mm. Acavat vernissat. Col·locat sobre rastrells.
14

0,30

0,01

1,80

150,00
P10

P11

Partida

m3

150,00

Estanteries
Fabricació i instal·lació d'estanteries fabricades amb xapa
d'acer lacat en calent amb color a definir. Xapa perforada
amb trama de cercles col·locats hexagonalment. Gruix capa
1,5mm. Segons planols.
33

0,20

0,30

0,20

100,00
P11

P12

Partida

m3

3.300,00

Cadires Plegables
FOTO 1: Cadira plegable color blanc o gris, de 48 cm
d'ample, 43 cm de llarg i 89 cm d'alçada, estructura d'acer
protegit contra la oxidació amb revestiment pulveritzat,
seient i respatller de plàstic fort, amb una carga màxima de
163 Kg.
25

45,00

45,00

45,00

50,00
P12

P13

Partida

PA

1.250,00

Enretirada taules ordenadors.
Enretirada de les taules dels ordenadors actuals i trasllat
al magatzem acondicionat.
1

0,00

0,00

0,00

320,00
P13

P14

Partida

u

320,00

Taules
Taula plegable amb rodes 160x90 cm. Sobre de melamina
de 19 mm. Cantell termofusionat de 2 mm de gruix.
Mecanitzada a la part inferior per al seu correcte
muntatge. Ha de complir la norma UNE-EN 312 i es
correspon amb un taulell P2. La densitat mitja dels taulells
és de 630 kg/m3. La taula es recolza a terra amb quatre
rodes de poliamida i cos cromat de 60 mm de diàmetre
amb fre. La secció transversal recorda una "T" invertida,
formada per una base d'alumini injectat amb un gruix mig
de 4 mm que suporta una columna d'extrusió d'alumini de
secció trapezoidal de 2,5 mm de gruix. Acabat amb una
capa de pintura epoxi de 100 micres. Aquesta columna té
l'interior buit per a la conducció vertical de cablejat. Una
coberta d'extrusió de plàstic oculta l'interior de la columna
i cables que s'hagin d'instal·lar. Els pedestals portes dos
capçals més dos braços d'abatiment en alumini injectat.
L'accionament es realitza a
través de dos tiradors de poliamida reforçada amb carga
de fibra de vidre, situats un a cada braç, des del grontal de
la taula. Els dos pedestals es troben units entre sí per una
biga de secció circular de 60 mm de diàmetre d'extrusió
d'alumini acabat amb una capa de pintura epòxid de 100
micres, formant una estructura auto-portant.

6

1,60

0,90

0,75

450,00
P14

P15

Partida

u

Cadires altes

8

450,00

Cadires altes formades per fusta contralaminada de 9 capes
de fusta de bedoll preformada formant seient. La cola
emprada haurà de ser hidro-soluble. Estructura de les
potes d'acer inoxidable acabat cromat provinent de
reciclatge. Compleix els requisits per a la norma EN 13761
+ EN 1728 + EN 1022 Seguretat, resistència, durabilitat i
estabilitat per a les cadires del visitant no seients
domèstics.

8

0,52

0,54

0,64

740,00
P15

P16

Partida

u

5.920,00

Cadires
Cadires formades per fusta contralaminada de 9 capes de
fusta de bedoll preformada formant seient. La cola
emprada haurà de ser hidro-soluble. Estructura de les
potes d'acer inoxidable acabat cromat provinent de
reciclatge. Compleix els requisits per a la norma EN 13761
+ EN 1728 + EN 1022 Seguretat, resistència, durabilitat i
estabilitat per a les cadires del visitant no seients
domèstics.
17

0,52

0,54

0,46

480,00
P16

P17

Partida

u

8.160,00

Tancament magatzem
Suministre i col.locació de conjunt de bastiment de base
d'envà, folrat de bastiment i fulla batent+fixe superior
porta de fusta termo-lacada de color blanc RAL 9010. Porta
per a una llum de bastiment de 88 cm d'amplària i de 347
cm d'alçària (210 cm porta + 137 cm de fixe), incloses
manetes i pany, partida totalment acabada.
1

0,88

0,10

3,47

700,00
P17

P18

Partida

u

700,00

Cortines enrotllables
Suministre i col.locació de cortines enrotllables color negre
per interior amb teixit ignifug M-1. Accionament amb
cadena lateral, guies laterals i cable de nylon d'1 mm,
opaques, amb el teixit per dins de la guia. Inclou els
mecanismes, suports, claus, etc.... partida totalment
acabada.
4

2,35

0,10

3,47

150,00
P18

P19

Partida

u

600,00

Projector
Subministre i col.locació de projector amb 1 làmpada
halògena de designació QR 111 i portalàmpades G53, per a
una potència de fins a 100 W, amb transformador integrat
a la peana de muntatge, alimentació a 230 V i
funcionament a 12 V, amb cos d'alumini injectat de forma
cilíndrica i lira de suport d'alumini injectat, sense reflector i
amb capçal circular de suport d'accessoris independent,
completament orientable, amb grau de protecció IP 20,
muntat en carril electrificat bifàsic no encastat, inclosa la
instal.lació necessària per donar corrent al projector per a
la seva utilització.
1n

n

n

1.200,00
P19

P20

Partida

u

1.200,00

Pantalla informació
Subministre i col.locació de pantalla LED de 30'', inclosa la
instal.lació necessària per donar subministre eléctric i de
dades.
1n

n

n

1.800,00
P20

P21

Partida

u

Punt d'il·luminació

1.800,00

Subministre i col.locació de llumenera decorativa
encastada al sostre en panell de palla prensada, tipus
downlight amb leds amb una vida útil de 30000 h, forma
circular, 14w de potència, òptica d'alumini especular amb
UGR=22, eficàcia lluminosa de 90 lm/W, equip elèctric no
regulable, d'aïllament classe I, cos alumini, amb grau de
protecció IP20 ref. 72523030-986 de la serie Downlight 725
de SIMON.

8n

n

n

98,00
P21

P22

Partida

u

784,00

Vinils senyalèctica
Fabricació, subministre i instal·lació bandes informatives al
cantell de les estanteries. Bandes de PVC imprès. Color
segons projecte
Superior Estanteries

9

0,6

0

0,8

350,00

Prestatge superior

16

0,89

0

0,07

200,00

Petits prestatge

26

0,18

0

0,018

200,00

Terra

6

0,6

0

0,6

400,00
P22

P23

Partida

pa

1.150,00

Trasllat mobiliari
Trasllat mobiliari existent a magatzem acondicionat.
Mobiliari estanteries CD i videos.
1

0,00

0,00

0,00

320,00
P24

P25

Partida

u

320,00

Pannells serigrafiats fusta
Subministre i instal·lació de pannells serigrafiats de fusta
contralimada de bedoll. Disseny segons projecte.
3

0,28

0,01

0,28

50,00
P25

P26

Partida

pa

150,00

Trasllat mobiliari a magatzem extern
Trasllat mobiliari existent a magatzem acondicionat extern
a les dependències de la biblioteca
1

0,00

0,00

0,00

320,00
P26

P27

Partida

pa

320,00

Ajudes d'electricista
Ajudes d'electricista
1

0,00

0,00

0,00

320,00
P27

P28

Partida

pa

320,00

Seguretat i Salut
Aplicació de les mesures de la seguretat i la salut en obra
1

0,00

0,00

0,00

888,10
888,10

P29

Partida

pa

Gestió de Residus
Gestió de Residus

1

0,00

0,00

0,00

500
500,00
Bibliolab

59.706

PR . RESUM PRESSUPOST

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)
13% Despeses indirectes SOBRE PEM
6% Benefici industrial SOBRE PEM
Subtotal

59.706,00
7761,78
3582,36
71.050,14

21% IVA SOBRE subtotal
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

14920,53
85.970,67

El pressupost d’execució material per contracte és de vuitanta-cincmil nou-cents setanta euros amb seixantaset cèntims.

NARCÍS FONT JUAN
Arquitecte
Col.legiat 50.205/6

