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1- QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS

CAPITOL 0 PRELIMINARS I ENDERROCS
NETEJA

U

Neteja i esbroçada exterior
Neteja i esbroçada terrenys exteriors de l'escorxador. Neteja dels dos patis laterals d'herbes, arbustos i arbres (figueres).
Neteja del pati frontal d'herbes i arbustos. Respectar els arbres existents (desmais petits).
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

200.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS
DEIXALLES

u

Neteja d'interior de l'edifici
Neteja de totes les sales interiors un cop carregats els mobles, aparells, i utensilis sense varis.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

200.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS
ELEMENTS

u

Desmuntar elements existents
Desmuntar elements existents d'obra o mobiliari fixe.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

30.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS
DESMAI

u

Tallar desmai i trossejar-lo.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

200.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS
INSTAL

u

Desmuntatge instal.lacions existents
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

200.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS
K2194421
A0140000
Eixugamans el

m2 Arrencada pavim. ceràmic,mitjans man.,càrrega manual
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
0.300 H
MANOBRE
19.52
5.86
0.059 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.59
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

6.45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
K2142511
A0140000
Eixugamans el

m3 Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
6.375 H
MANOBRE
19.52
124.44
1.244 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
12.44
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

136.88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
K2183501
A0140000
Eixugamans el

m2 Arrencada enrajolat,param.vert.,mitjans man.,càrrega manual
Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
0.460 H
MANOBRE
19.52
8.98
0.090 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.90
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

9.88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
K2182231
A0140000
Eixugamans el

m2 Repicat arreb.,mort.ciment,mitjans man.,càrrega manual
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
0.450 H
MANOBRE
19.52
8.78
0.117 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.17
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

9.95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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K2183761
A0140000
Eixugamans el

m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb m
Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
0.570 H
MANOBRE
19.52
11.13
0.111 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.11
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

12.24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
K2155011
A0121000
A0140000
Eixugamans el

m2 Arrencada,teulesmitjans man.,càrrega manual
Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
0.100 h
Oficial 1a
23.38
0.450 H
MANOBRE
19.52
0.111 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00

2.34
8.78
1.11
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

12.23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
K2159011
A0140000
Eixugamans el

m2 Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual
Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
0.170 H
MANOBRE
19.52
3.32
0.033 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.33
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

3.65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
K2143341
A0125000
A0140000
A0150000
C1101200
C200S000
Eixugamans el

1.250
4.500
5.500
2.750
1.250
2.178

m3 Enderroc,biga o bigueta,form.arm.,mà+compress.càrrega manual
Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o conh
Oficial 1a soldador
15.10
18.88
H
MANOBRE
19.52
87.84
H
MANOBRE ESPECIALISTA
20.19
111.05
h
Compressor+dos martells pneumàtics
16.16
44.44
h
Equip tall oxiacetilènic
7.74
9.68
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
21.78
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

293.67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
K21A1011
A0140000
Eixugamans el

u
1.000 H
0.195 %

Arrencada full+bastim. finest.,mitjans man.,càrr.man.
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
MANOBRE
19.52
19.52
Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.95
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

21.47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
E222B232
C13161E0

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondà
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb
0.250 m3 Minicargadora sobre neumáticos de 2 a 5,9 t, con accesorio retro
48.46
12.12
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

12.12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
E2252772
A0140000
A0150000
C13161E0
C133A0J0
Eixugamans el

0.020
0.450
0.020
0.450
0.095

m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN
Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb compactació del 95% del PN
H
MANOBRE
19.52
0.39
H
MANOBRE ESPECIALISTA
20.19
9.09
m3 Minicargadora sobre neumáticos de 2 a 5,9 t, con accesorio retro
48.46
0.97
h
Picó vibrant,plac.30x33cm
7.75
3.49
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.95
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

14.89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
K2157011
A0140000
Eixugamans el

m2 Arrencada,plaq.conf.cobert.mitjans man.,càrrega manual
Arrencada de plaques conformades i estructura de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
0.150 H
MANOBRE
19.52
2.93
0.029 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.29
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
K222122A
C13161E0

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fl
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb
0.168 m3 Minicargadora sobre neumáticos de 2 a 5,9 t, con accesorio retro
48.46
8.14
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

8.14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
K2R45037
C1311430
C1501700
TAXES

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·laci
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7
0.010 h
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
73.05
0.73
0.170 h
Camió transp.7 t
32.21
5.48
1.000 u
Preu taxes per m3
12.00
12.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

18.21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

CAPITOL 1 RAM DE PALETA
E31522J1
A0140000
B065960A
Eixugamans el

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de cons
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20
0.250 H
MANOBRE
19.52
4.88
1.100 m3 Hormigón HA-25/F/20/IIa de consistencia fluida, tamaño máximo de
57.00
62.70
0.049 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.49
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

68.07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb SET CÈNTIMS
E31B3000
A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
Eixugamans el

kg
0.006
0.008
0.005
1.000
0.003

h
h
kg
kg
%

Acer b/corrugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous
Oficial 1a ferrallista
23.38
0.14
Ajudant ferrallista
20.76
0.17
Filferro recuit,D=1,3mm
1.17
0.01
Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S
0.85
0.85
Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.03
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT CÈNTIMS
E4415114
A0122000
A0140000
B44Z501A
A%AUX00100250

kg
0.010
0.010
1.000
2.500

H
H
kg
%

Acer A/42-B (S 275 JR),pilars,p.simp.,lam.,IP,HE,UP,treb.taller+
Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils
OFICIAL 1A PALETA
23.38
0.23
MANOBRE
19.52
0.20
Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam. IP,HE,UP,treb.taller+antiox.
0.96
0.96
Medios auxiliares
0.40
0.01
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

1.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
E4F2B57E
A0122000
A0140000
B0F1F2A1
D0701821
Eixugamans el

6.000
3.000
207.700
0.121
1.988

M3 PARET 14,R150KP, PER REVESTIR
Paret estructural de 14 cm de gruix de maó calat de 29X14X10 cm R150, per revestir, col.locat amb morter.
H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
140.28
H
MANOBRE
19.52
58.56
U
MAO CALAT R150KP/CM2,29X14X10 CP
0.15
31.16
M3 MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/
98.02
11.86
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
19.88
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

261.74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
E7C27501
A0122000
A0140000
B7C27500

M2 AILLAMENT EPS 25KG/M3, 50MM
AILLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRE EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 25 KG/M3 (TIPUS V SEGONS
0.060 H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
1.40
0.030 H
MANOBRE
19.52
0.59
1.050 M2 PLACA POLIESTIRE EXPANDIT 25KG/M
6.75
7.09
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

9.08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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E45318G3
A0122000
A0140000
B0652080
Eixugamans el

0.340
1.368
1.050
0.347

m3 Formigó p/biga, HA-25/P/20/IIa, cubilot
Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
7.95
H
MANOBRE
19.52
26.70
m3 Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment
56.24
59.05
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
3.47
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

97.17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS
K43PA111
A012A000
A013A000
B43GL120
C150G900
Eixugamans el

9.400
4.700
1.000
4.700
3.220

m3 Encavallada fusta laminada,parells+tornap.+tirant+monjo,l<=15m,i
Encavallada de fusta laminada de secció constant, amb parells, tornapuntes, tirant i monjo, per a una llum de fins a
15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida, col.locada sobre suports de fusta o acer. Tipus de
H
OFICIAL 1A FUSTER
23.80
223.72
H
AJUDANT DE FUSTER
20.92
98.32
m3 Element fusta
806.28
806.28
h
Grua autopropulsada 20t
57.07
268.23
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
32.20
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

1,428.75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
K43J5112
A012A000
A013A000
B43GL110
Eixugamans el

6.500
3.250
1.000
2.227

m3 Bigueta fusta laminada,l<=5m,insecticida-fung.,s/suports fusta-a
Bigueta de fusta laminada, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida, col.locada
H
OFICIAL 1A FUSTER
23.80
154.70
H
AJUDANT DE FUSTER
20.92
67.99
m3 Element fusta
841.50
841.50
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
22.27
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

1,086.46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUITANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
PANELL-PREF
A0127000
A0137000
B0CU6800

m2 Panell prefabricat sandvitx gruix i 80 mm. aillament acabat fibr
Panell prefabricat tipus sandvitx de fusta de doble tauler DM, de 80 mm. d'aillament de poliestirè estruit, i amb aca0.380 H
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
21.00
7.98
0.190 H
AJUDANT DE COL.LOCADOR
19.00
3.61
1.000 m2 Panell prefabricat tipus sandvitx de fusta de doble tauler DM, d
43.61
43.61
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

55.20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
K5ZE1H0K
A0121000
A0140000
B0FJ3QQ3
D070A4D1
Eixugamans el

m

Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaaigües, col.morter mixt 1
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10,
0.200 h
Oficial 1a
23.38
4.68
0.100 H
MANOBRE
19.52
1.95
8.000 u
Rajola 1aresta trencaaigües,14x28cm,ceràmica nat. color vermell
0.72
5.76
0.005 M3 MORTER CIM.PORTLAND+CALÇ+SORRA 2
151.65
0.76
0.066 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.66
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

13.81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
K5Z3D144
A012A000
A013A000
B0A32000
B0D31000
Eixugamans el

0.900
0.450
0.120
0.004
0.308

m2 Enllatat pi 25x40mm/25cm,sob/tauler,fix.mecàniques
Enllatat amb llates de fusta de pi, de 25x40 mm de secció, col.locades cada 25 cm, sobre tauler i amb fixacions
H
OFICIAL 1A FUSTER
23.80
21.42
H
AJUDANT DE FUSTER
20.92
9.41
kg Clau acer galv.
1.35
0.16
m3 Llata fusta pi autoclau
305.00
1.22
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
3.08
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

35.29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
E7C23671
A0122000
A0140000
B7C23670
Eixugamans el

0.060
0.030
1.000
0.020

m2 Aïllament planxa (XPS),tens.compres.>=300kPa,resist.compress.>=
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
1.40
H
MANOBRE
19.52
0.59
m2 Planxa (XPS),g=60mm,resist.compress.>=300kPa,res.tèrmica >=
x 1.05
12.30
12.92
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.20
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
K52219CK
A0122000
A0140000
B52219C0
Eixugamans el

0.500
0.150
3.000
0.146

m2 Teulada teula arab,12u/m2,col.morter mixt 1:2:10
Teulada de teula abab de ceràmica, de 12 peces/m2, com a màxim, clavada sobre enllatat de pi a l'autoclau.
H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
11.69
H
MANOBRE
19.52
2.93
u
Teula arab ceràm.,12u/m2 previsió del 20%
1.38
4.14
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.46
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

20.22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
E614H8AK
A0122000
A0140000
B0FA12A0
D070A4D1
Eixugamans el

0.480
0.240
22.060
0.012
0.159

m2 Paredó recolzat tanc.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,morter m
Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter
H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
11.22
H
MANOBRE
19.52
4.68
u
Totxana 29x14x10cm
0.15
3.31
M3 MORTER CIM.PORTLAND+CALÇ+SORRA 2
151.65
1.82
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.59
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

22.62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
14LDG78C

E45917G3
E4B93000
E4B9DC88
E4LDJFQN

0.080
5.000
1.000
1.000

m2 Sostre 22+4cm,ús=4000-5000N/m2,revol.mort.ciment,semibig.form.ar
Sostre de 22+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4000 a 5000 N/m2, amb revoltó de morter de ciment expandit i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'acer
en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia
m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/I,cubilot
100.01
8.00
kg Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre elem.indust.
1.34
6.70
m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 30x15 D:6-6 B500T 6x2,2m p/
2.53
2.53
m2 Semibigueta+revoltó p/sostre 22+4cm,h<3m,revol.mort.ciment,semib
27.92
27.92
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

45.15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
E5Z15S30
A0122000
A0140000
D0763081
Eixugamans el

0.125
0.125
0.124
0.054

m2 Formació pendents mort.perlita 350kg/m3 g=12,5cm
Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà
H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
2.92
H
MANOBRE
19.52
2.44
m3 Morter perlita+ciment,350kg/m3,formigonera 165l
108.28
13.43
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.54
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

19.33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
E7C2F634BR2L
A0122000
A0140000
B7C2F630BR2L
B7CZ1600
Eixugamans el

0.080
0.040
1.000
3.000
0.027

m2 Aïllament planxa (XPS),tens.compres.>=250kPa,resist.compress.1,7
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=250 kPa, resistència
tèrmica entre 1,75 i 1,95 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat ref. 1108496 de la sèrie
H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
1.87
H
MANOBRE
19.52
0.78
m2 Planxa XPS (UNE-EN
12.51
12.51
u
Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=60mm
0.22
0.66
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.27
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

16.09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb NOU CÈNTIMS
E7119DC5
A0127000
A0137000
B711Y0C0
B7Z24000
Eixugamans el

0.300
0.150
1.100
0.300
0.092

m2 Membrana PA-6 4,1kg/m2,1 làm.LBM(APP)-40-PE-95g/m2,adh.calent
Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-PE
H
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
21.00
6.30
H
AJUDANT DE COL.LOCADOR
19.00
2.85
m2 Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(APP) 40-PE 95g/m2
6.98
7.68
kg Emulsió bituminosa, tipus ED
1.02
0.31
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.92
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

18.06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS
E5113371
A0122000
A0140000

m2 Acabat terrat,capa prot.palet riera D=16-32mm,g=7cm,col.,s/adh.
Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 7 cm de gruix, col.locat
0.032 H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
0.75
0.120 H
MANOBRE
19.52
2.34
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B0351000
Eixugamans el

0.125 t
0.031 %

Palet riera D=16-32 mm
Despeses auxiliars mà d'obra

25.70
10.00

3.21
0.31
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

6.61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
E4B35000
A0124000
A0134000
B0A14200
D0B2A100
Eixugamans el

kg
0.010
0.010
0.009
1.000
0.004

h
h
kg
kg
%

Acer b/corrugada B 500 S,p/armadura biga
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues
Oficial 1a ferrallista
23.38
Ajudant ferrallista
20.76
Filferro recuit,D=1,3mm
1.17
Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S
0.85
Despeses auxiliars mà d'obra
10.00

0.23
0.21
0.01
0.85
0.04
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
K52RU008
A0122000
A0140000
B522A9N0
D0701461
A%AUX00100300

0.400
0.200
5.000
0.001
0.000

m2 Repàs coberta,neteja,subst.teules trenc.,mort.cim.c/5 filades,re
Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol.locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb morter de ciH
OFICIAL 1A PALETA
23.38
9.35
H
MANOBRE
19.52
3.90
u
Teula àrab ceràmica manual,color envellit,30u/m2
0.89
4.45
m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.
78.72
0.08
% Medis auxiliars
13.30
0.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

17.78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
E8MASG3C
A0127000
A0137000
B0A5AA00
B0CHSG3C
B7J50010
Eixugamans el

ml

Remat de planxa d'acer plegada corten, de 0,8 mm de
Remat de planxa d'acer corten plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament,
0.300 H
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
21.00
6.30
0.300 H
AJUDANT DE COL.LOCADOR
19.00
5.70
6.000 u
Cargol autorosc.,voland.
0.12
0.72
1.070 ml Remat de planxa de 0.8 mm. per sobre façana
135.00
144.45
0.050 dm3 MASSILLA DE SILICONA NEUTRA
11.90
0.60
0.120 % Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.20
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

158.97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS
PORXADA

U

Coberta Porxada
Reparació de coberta de porxada amb els materials iguals o similars als existents.
Si el mal estat de la coberta no permetés una reparació adequada, es substituirà la coberta per una formada per biguetes laminades, encadellat de fusta de 2 cm. i teula romana clavada sobre rastrells de fusta a l'autoclau.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

876.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS

CAPITOL 2 REVESTIMENTS
E8121212
A0129000
A0149000
B0521200
D07J1100
Eixugamans el

0.180
0.090
0.760
0.011
0.039

m2 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb
H
OFICIAL 1A GUIXAIRE
14.85
2.67
H
MANOBRE GUIXAIRE
13.57
1.22
KG GUIX YF
0.08
0.06
M3 PASTA DE GUIX YG
97.37
1.07
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.39
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

5.41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
K8121412
A0129000
A0149000
B0521200
D07J1100
Eixugamans el

0.231
0.116
0.760
0.018
0.050

m2 Enguixat bona vista,horit.int.h>3m,YG,lliscat YF
Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat
H
OFICIAL 1A GUIXAIRE
14.85
3.43
H
MANOBRE GUIXAIRE
13.57
1.57
KG GUIX YF
0.08
0.06
M3 PASTA DE GUIX YG
97.37
1.75
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.50
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
E84421AA
A0127000
A0137000
B8442100
B84ZA0B0
Eixugamans el
K7C42601

0.220
0.070
1.000
1.000
0.060
1.000

m2 Cel ras guix laminat,g=10mm,120x60cm,vinílic,desmunt.,vist,barra
Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb
entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada.
H
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
21.00
4.62
H
AJUDANT DE COL.LOCADOR
19.00
1.33
m2 Placa gx. l. cel ras g=10mm acab.vinílic,120x60 cm
5.46
5.46
m2 Entramat metàl.licvist,susp.barra roscada,p/cel ras plaqu.60x120
2.36
2.36
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.60
m2 Aïll.feltre LV,g=60mm,res.tèrmica>=1,65m2K/W,col.s/adh.
5.19
5.19
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

19.56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
E82112JV
A0122000
A0140000
B0711000
B0FG2JD0
B9CZ2000
Eixugamans el

0.300
0.100
4.760
24.200
0.330
0.090

m2 Enrajolat vert.int.h<3m,raj.ceràm.comú mec. 28x14cm,mort.adhesiu
Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració
mecànica de 28x14 cm, col.locada amb morter adhesiu.
H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
7.01
H
MANOBRE
19.52
1.95
KG MORTER ADHESIU
0.27
1.29
u
Rajola ceràm.comú rect.,el.mec. 28x14x1,3cm
0.14
3.39
kg Beurada color
0.75
0.25
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.90
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

14.79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
E81135E2
A0122000
A0140000
D0701821
Eixugamans el

0.600
0.300
0.018
0.199

m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat
H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
14.03
H
MANOBRE
19.52
5.86
M3 MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 380KG/
98.02
1.76
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.99
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

23.64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
E83E6JGB

A0127000
A0137000
B0A44000
B0A4A400
B0A61600
B0CC1310
B44ZB052
B6B11211
B6B12211
B6BZ1A10
B7C9H5M0

0.380
0.115
0.500
0.120
6.000
2.060
0.210
2.330
0.950
0.470
1.030

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura aut
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i
canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllades amb
plaques de llana de roca de 8 cm de gruix.
H
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
21.00
7.98
H
AJUDANT DE COL.LOCADOR
19.00
2.19
cu Visos,p/guix lam.
9.30
4.65
cu Visos,galvanitzats
2.12
0.25
u
Tac niló D=6-8mm,+vis
0.15
0.90
m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la n
4.08
8.40
kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
1.18
0.25
m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb
1.22
2.84
m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals am
1.19
1.13
m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts
0.50
0.24
m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a, i 8 cm gruix
2.80
2.88
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

31.71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
K8781130
A0121000
A0140000
B0111100
B0311500
CZ121410
CZ171000
A%AUX00100250

0.120
0.120
2.000
0.030
0.120
0.120
2.500

m2 Neteja param.pedra,raig sorr.hum.+aigua desionitz.
Neteja de parament de pedra amb raig de sorra humida i aigua desionitzada
h
Oficial 1a
H
MANOBRE
l
Aigua desionitzada no polaritzada
t
Sorra pedra calc. 0-3,5 mm
h
Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pres
h
Equip de raig de sorra
% Medios auxiliares

23.38
19.52
0.32
14.50
15.09
4.30
5.20

2.81
2.34
0.64
0.44
1.81
0.52
0.13
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

8.69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 3 PAVIMENTS
E9232B91
A0140000
A0150000
B0332300
C133A030
Eixugamans el

0.050
0.100
0.255
0.050
0.030

m2 Subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.
Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
H
MANOBRE
19.52
0.98
H
MANOBRE ESPECIALISTA
20.19
2.02
t
Grava pedra granit.50-70mm
x 1.05
19.07
5.11
h
Picó vibrant,dúplex,1300 kg
10.81
0.54
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.30
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

8.95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
E9G114B1
A0122000
A0140000
B0605320

M2 Subbase formigó H-175 G=10CM
Subbase formigó H-175 de 10 cm per anivellament de la sala gran
0.100 H
OFICIAL 1A PALETA
0.150 H
MANOBRE
0.100 M3 FORMIGO H-175 C.TOVA,20MM

23.38
19.52
55.00

2.34
2.93
5.50
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

10.77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
K7A24F0L
A0127000
A0137000
B7711F00
Eixugamans el

0.030
0.015
1.100
0.009

m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.g=100μm,col.n/adh.
Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 μm i 96 g/m2, col.locada no adherida
H
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
21.00
H
AJUDANT DE COL.LOCADOR
19.00
m2 Vel poliet.g=100μm,96g/m2
0.18
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00

0.63
0.29
0.20
0.09
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
K9Z4AA18
A0124000
A0134000
B0A14200
D0B34138
Eixugamans el

0.027
0.027
0.020
1.000
0.012

m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:8-8,B500T,6x2,2,p/a
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 8 - 8 B
h
Oficial 1a ferrallista
23.38
0.63
h
Ajudant ferrallista
20.76
0.56
kg Filferro recuit,D=1,3mm
1.17
0.02
m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME
3.72
3.72
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.12
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

5.05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINC CÈNTIMS
E9B3137K
A0127000
A0140000
B0G19K04
B9CZ2000
D070A4D1
Eixugamans el

0.550
0.275
1.000
0.400
0.025
0.169

m2 Paviment pedra calcària nacio.preu mitjà,g=20mm,1251-2500cm2,mix
Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional (pedra St Vicenç polida) 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, elaborat
H
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
21.00
11.55
H
MANOBRE
19.52
5.37
m2 Pedra calcària nacio. abrillantada preu mitjà,g=20mm aresta viva
60.00
60.00
kg Beurada color
0.75
0.30
M3 MORTER CIM.PORTLAND+CALÇ+SORRA 2
151.65
3.79
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.69
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

82.70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
PAV-FORMIGO

A0122000
A0140000
B06QC36A
A012D000
A013D000
B89Z5000
B8ZAR000

m2 Paviment formigó amb silicat de liti
1/ Material
Formigó HA-25 Fibres estructurals Weber floor pul
Bomba estàtica Silicat de liti i oleorepelent
2/ Treballs a realitzar
Confecció de paviment de formigó amb un gruix de 10 cm aproximadament, armat amb 2 Kg/m3 de fibres estructurals, aplicació
de una capa de weber floor pul, abocat amb bomba i amb un acabat remolinat mecànic del tipus lliscat fi i aplicació de silicat de liti
i oleorepelent com acabat superficial. Tallat de juntes de dilatació amb disc adiamantat. Technic sol beton o similar.
0.160 H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
3.74
0.300 H
MANOBRE
19.52
5.86
0.155 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/12-60/I+E, grandària màxima
86.14
13.35
0.100 H
OFICIAL 1A PINTOR
20.00
2.00
0.010 H
AJUDANT DE PINTOR
18.00
0.18
0.280 kg Protecció de silicat de liti
20.00
5.60
0.100 kg Imprimació fixadora silicat liti
6.67
0.67
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______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

31.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
K51RR000
A0140000
B9CZ1000
Eixugamans el

m2 Rejunt. pavim.terrat amb beurada pav.,granet
Rejuntat de paviment de terrat amb beurada per a paviments exterior de granet
0.060 H
MANOBRE
2.000 kg Beurada gris
0.012 % Despeses auxiliars mà d'obra

19.52
2.00
10.00

1.17
4.00
0.12
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

5.29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

CAPITOL 4 FUSTERIA I VIDRIERIA
1A231331
E89A2BB0
EAP37175
EAQDC175
EAZ13196

2.000
0.714
0.714
6.714

m2 Porta.int.pintada,80x200cm,bast.+1bat.+tapajunts fusta,m2 llum b
Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 80x205
m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2acab.
18.26
36.52
u
Bast.envà p/porta,pi roig p/llum bast.=80cmx205cm
32.00
22.85
u
Fulla bat.porta int.fusta 35mm,c.llises+int.cartró,70cmx200cm
105.25
75.15
m Tapajunts fusta,sec.rectang.llisa,9mmx60mm
2.82
18.93
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

153.45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
E66A3005
A0127000
A0137000
B0CV3015
Eixugamans el

1.000
1.000
1.050
0.400

m2 Divisòria,placa resines sint.,g=13mm,''U'' alumini remat sup.inf
Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat superior i infeH
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
21.00
21.00
H
AJUDANT DE COL.LOCADOR
19.00
19.00
m2 Divisòria,placa resines sint.,g=13mm,''U'' alumini remat sup.inf
140.97
148.02
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
4.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

192.02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-DOS EUROS amb DOS CÈNTIMS
1A1E8X2N

E7J5A01A
EAFA6ZRU
EAN5LCR0
EC151404

1.406
0.200
0.100
1.000

m2 Tancament porta pivotant alumini lacat,
Tancament exterior practicable amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, col.locada sobre
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra aproximat de 500x225 cm / 200x250 cm, elaborada amb perfils
de preu superior i vidre de càmera tipus laminat 6+6/12/6+6 de gruix, transparent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210,
m Segellat junt fust.-obra,massilla silicona neut.,pist.man.imp.
1.46
2.05
m2 Porta alumini lacat,2 pivotant.,226x225cm,col.locada
2,442.56
488.51
m2 Bast.porta ,tubgalv.,500x225cm
200.00
20.00
m2 Vidre lam.segur.2 llunes,g=6+4mm,resist.imp.B,butiral transparen
66.24
66.24
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

576.80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
1A1EK11C

EAFA210C
EANV3383
EC151706

m2 Tancament portes practicable alumini lacat
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i
perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat per a un buit d'obra aproximat de 90x231cm, elaborada amb perfils
de preu superior i vidre de càmera tipus laminat 6+6/12/6+6 de gruix, transparent. classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207,classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210,
0.510 u
Porta d'alumini lacat gris, col·locada sobre bastiment de base,
500.00
255.00
0.510 u
Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de secc
23.75
12.11
0.800 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna i
52.22
41.78
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

308.89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS VUIT EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
1A1E1311

EAF1189D
EAN51432
EC171324

m2 Tancament exterior practicable. Finestres+vidre
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm / 80x92 cm / 100x92 cm / 90x50 cm, amb finestra
d'alumi lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
0.690 m2 Finestra d'alumini lacat gris, col·locada sobre bastiment de ba
303.29
209.27
0.690 u
Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de s
22.19
15.31
0.800 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6
38.14
30.51
______________________________
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TOTAL PARTIDA .............................................................

255.09

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb NOU CÈNTIMS
1A1E1110

m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 292x170 cm, amb doble porta
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

48.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS

CAPITOL 5 SANEJAMENT
K5ZJ126P
A0122000
A012M000
A0140000
B5ZJ1260
B5ZJA260
B5ZZJLPT
Eixugamans el

m
0.200
0.300
0.150
1.130
3.000
5.500
0.142

H
H
H
m
u
u
%

Canal semicirc.planxa ac.galv.prelacat g=0,5mm,D=155mm,desenv.=3
Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155
OFICIAL 1A PALETA
23.38
4.68
OFICIAL 1A MUNTADOR
21.00
6.30
MANOBRE
19.52
2.93
Canal exterior semicirc.planxa
6.16
6.96
Ganxo+suport acer galv. p/can.gv.p.g=.5 d=155mm d<33cm
3.16
9.48
Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm
0.26
1.43
Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.42
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

33.20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb VINT CÈNTIMS
KD15AF61
A0127000
A0137000
BD145C30
BD1Z5000
BDW45C30
BDY45C30
Eixugamans el

m
0.380
0.190
1.000
0.600
0.330
1.000
0.116

H
H
m
u
u
u
%

Baixant planx.galv.unió pleg.,DN=125mm,G=0,6mm,fix.mec.brides
Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
21.00
7.98
AJUDANT DE COL.LOCADOR
19.00
3.61
Tub de planx.galv.unió pleg.,DN=125mm,g=0,6mm
8.51
8.51
Brida p/tub planx.galv.
9.19
5.51
Accessori genèric p/baixant tub planx.galv.unió pleg.,DN=125mm,g
0.83
0.27
Element munt.p/baix.planxa galv.unió pleg. DN=125mm g=0,6mm
0.74
0.74
Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.16
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

27.78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
ED1112F1
A012J000
A013J000
BD132390
BDW31F00
BDY31F00

M
0.360
0.180
1.300
1.000
1.000

H
H
M
U
U

DESGUAS D'APARELL SANITARI A/PVC
DESGUAS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PVC, SERIE C DE D 50 MM, FINS A BAIXANT VERTICAL, CAIXA
OFICIAL 1A LAMPISTA
21.00
7.56
AJUDANT DE LAMPISTA
14.28
2.57
TUB DE PVC SERIE C,D=50MM,L<5M
2.50
3.25
ACCESSORI P/DESGUAS SANIT.PVC C
1.66
1.66
ELEMENT MUNT.P/DESGUAS SANIT.PVC
0.42
0.42
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

15.46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
ED7FL009
A0122000
A0137000
A0140000
B0312500
BD13299B
BDW3B900
Eixugamans el

m
0.100
0.200
0.100
0.063
1.250
0.330
0.081

H
H
H
t
m
u
%

Clavegueró PVC de D=160mm,estructurada,soler.10cm,rebl.10cm sob.
Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, i rebliment de terra.
OFICIAL 1A PALETA
AJUDANT DE COL.LOCADOR
MANOBRE
Sorra pedra granit. 0-3,5 mm
Tub PVC paret estructurada,àrea aplicació B,DN=160mm,llarg.=5m,p
Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm
Despeses auxiliars mà d'obra

23.38
19.00
19.52
15.95
5.36
15.24
10.00

2.34
3.80
1.95
1.00
6.70
5.03
0.81
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

21.63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
ED7FP80T
A0122000
A0127000
A0137000
A0140000
B0312500
BD7FP8B0
BDW3B800
BDY3B800
Eixugamans el

m
0.100
0.200
0.100
0.100
0.060
1.250
0.330
1.000
0.104

H
H
H
H
t
m
u
u
%

Clavegueró tub PVC,D=125mm,PN6bar,SN4,llit sorra 10cm
Clavegueró amb tub de PVC de D=125 mm, i rebliment de terra.
OFICIAL 1A PALETA
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
AJUDANT DE COL.LOCADOR
MANOBRE
Sorra pedra granit. 0-3,5 mm
Tub PVC p/claveg.,D=125mm,PN6bar,SN4,L<=6m
Accessori genèric p/tub PVC,D=125mm
Element munt. p/tub PVC,D=125mm
Despeses auxiliars mà d'obra
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23.38
21.00
19.00
19.52
15.95
2.91
7.05
0.11
10.00

2.34
4.20
1.90
1.95
0.96
3.64
2.33
0.11
1.04
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______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

18.47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
KD51AJ71
A0122000
A0132000
B5ZZJLPT
BD515J71
Eixugamans el

u
0.500
0.250
4.000
1.000
0.154

H
h
u
u
%

Bunera sifònica acer inox.,D=50mm,tapa antigrava metàl.,fix.mec.
Bunera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl.lica, col.locada fixacions meOFICIAL 1A PALETA
23.38
11.69
Ajudant paleta
14.65
3.66
Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm
0.26
1.04
Bunera sifònica acer inox.,D=50mm,tapa antigrava metàl.
25.00
25.00
Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.54
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

42.93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
KD15B671
A0127000
A0137000
BD13167B
BD1Z2000
BDW3B600
BDY3B600
Eixugamans el

m
0.360
0.180
1.000
0.600
0.330
1.000
0.110

H
H
m
u
u
u
%

Baixant PVC massissa,B,D=90mm,fix.mec.brides
Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=90 mm, incloses les peces especials i fixat
OFICIAL 1A COL.LOCADOR
21.00
7.56
AJUDANT DE COL.LOCADOR
19.00
3.42
Tub PVC paret massissa,àrea aplicació
2.77
2.77
Brida p/tub PVC
1.19
0.71
Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm
2.53
0.83
Element munt. p/tub PVC,D=90mm
0.04
0.04
Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
1.10
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

16.43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

CAPITOL 6 PINTURA
K898J2A0
A012D000
A013D000
B89ZPD00
B8ZA1000
Eixugamans el

0.150
0.010
0.398
0.153
0.032

m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acaH
OFICIAL 1A PINTOR
20.00
3.00
H
AJUDANT DE PINTOR
18.00
0.18
KG PINTURA PLASTICA,P/INTERIOR
2.81
1.12
KG SEGELLADORA
5.00
0.77
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.32
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

5.39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
K898D240
A012D000
A013D000
B89ZPE00
Eixugamans el

0.150
0.010
0.550
0.032

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura p
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,amb una capa de fons diluida, i
H
OFICIAL 1A PINTOR
20.00
3.00
H
AJUDANT DE PINTOR
18.00
0.18
kg Pintura plàstica,p/ext.
4.89
2.69
% Despeses auxiliars mà d'obra
10.00
0.32
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

6.19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

CAPITOL 7 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 7.1 CLIMATITZACIO
CLI1
A012H000
BC

u
5.000 h
1.000 u

Bomba de calor Daikin VXG50K de 5000 W. frigorifics i 5800 W. de
Bomba de calor Daikin VXG50K de 5000 W. frigorifics i 5800 W. de calor.
Oficial 1ª + oficial 1ª
Bomba de calor Daikin VXG50K de 5000 W. frigorifics i 5800 W. de

42.50
2,500.00

212.50
2,500.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

2,712.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS DOTZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
CLI2

u

Gas frigorific, nitrogen sec per proves
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

140.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA EUROS
CLI3
A012H000
TUB1

ml
0.090 h
1.000 u

M. tub frigorific aillat de 1/4 "
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. tub frigorific aillat de 1/4 "
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______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

6.13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
CLI4
A012H000
TUB2

ml
0.100 h
1.000 u

M. tub frigorific aillat de 1/2 "
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. tub frigorific aillat de 1/2 "

42.50
4.98

4.25
4.98
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

9.23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
CLI5
A012H000
AFUMEX 4X2.5

ml
0.030 h
1.000 u

M. manguera lliure d'halogens de 4x2,5mm² (interconexió)
M. manguera lliure d'halogens de 4x2,5mm² (interconexió)
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. manguera lliure d'halogens de 4x2,5mm² (interconexió)

42.50
1.50

1.28
1.50
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

2.78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
CLI6
A012H000
AFUMEX 3X1.5

ml
0.020 h
1.000 u

M. manguera lliure d'halogens de 3x1,5mm² (bombes condensats)
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. manguera lliure d'halogens de 3x1,5mm² (bombes condensats)

42.50
1.10

0.85
1.10
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
CLI7
A012H000
AFUMEX 3X4

ml
0.030 h
1.000 u

M. manguera lliure d'halogens de 3x4mm² (de subquadre a màq
M. manguera lliure d'halogens de 3x4mm² (de subquadre a màquines)
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. manguera lliure d'halogens de 3x4mm² (de subquadre a màq

42.50
2.40

1.28
2.40
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

3.68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
CLI8
TUB PVC 25
A012H000

ml
1.000 u
0.025 h

M. tub PVC flexible doble capa de 25 mm.
M. tub PVC flexible doble capa de 25 mm.
Oficial 1ª + oficial 1ª

0.39
42.50

0.39
1.06
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
CLI9
A012H000
SAFATA 60X400

ml
0.140 h
1.000 ml

M. safata metàl·lica amb tapa de 60x400 amb p.p de suports i acc
M. safata metàl·lica amb tapa de 60x400 amb p.p de suports i accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. safata metàl·lica amb tapa de 60x400 amb p.p de suports i acc

42.50
30.00

5.95
30.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

35.95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
CLI10
A012H000
SAF60X60REIXE

ml
0.170 h
1.000 ml

M. safata de reixeta amb tapa de 60x400 amb p.p de suports i acc
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. safata de reixeta amb tapa de 60x400 amb p.p de suports i acc

42.50
18.00

7.23
18.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

25.23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
CLI11
A012H000
SAFATA60X100

ml
0.130 h
1.000 ml

M. safata de reixeta amb tapa de 60x100 amb p.p de suports i acc
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. safata de reixeta amb tapa de 60x100 amb p.p de suports i acc

42.50
12.00

5.53
12.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

17.53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
CLI12
A012H000
CABLE FLEX

ml
0.100 h
1.000 ml

M. cable flexible lliure d'halogens 750kv de 16mm² ( amb connex
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. cable flexible lliure d'halogens 750kv de 16mm² ( amb connex

42.50
2.50

4.25
2.50
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

6.75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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CLI13
A012H000
TUB DESGUAS

ml
0.050 h
1.000 ml

M. tub PVC. desguaç unitats interiors, de 25 amb p.p de suports
M. tub PVC. desguaç unitats interiors, de 25 amb p.p de suports i accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. tub PVC. desguaç unitats interiors, de 25 amb p.p de suports

42.50
2.00

2.13
2.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

4.13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
CLI14
ARQUETA
A012H000

u
1.000 u
0.750 h

Arqueta sifonica de 40x40
Arqueta sifonica de 40x40
Oficial 1ª + oficial 1ª

50.00
42.50

50.00
31.88
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

81.88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-UN EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
CLI15
A012H000
BOMBES

u
0.330 h
1.000 u

Bombes de condensats amb p.p de suports i accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
Bombes de condensats amb p.p de suports i accessoris

42.50
71.00

14.03
71.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

85.03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 7.2 RENOVACIO AIRE
R1
A012H000
TUBPLANXA

u
0.330 h
1.000 u

M. tub de planxa galvanitzada de 315 mm aillada per exterior amb
M. tub de planxa galvanitzada de 315 mm aillada per exterior amb p.p de suports i accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
M. tub de planxa galvanitzada de 315 mm aillada per exterior amb
45.00

14.03
45.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

59.03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb TRES CÈNTIMS
R2
A012H000
COLZES

u
0.330 h
1.000 u

Colzes de 45º doble galvanitzat de 315
Oficial 1ª + oficial 1ª
Colzes de 45º doble galvanitzat de 315

42.50
51.00

14.03
51.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

65.03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS
R3
ADAPTADOR
A012H000

u
1.000 u
0.330 h

Adaptadors de 315 doble, a simple, planxa galvanitzada
Adaptadors de 315 doble, a simple, planxa galvanitzada
Oficial 1ª + oficial 1ª

19.00
42.50

19.00
14.03
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

33.03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS
R4
TUBPLANXA2
A012H000

u
1.000 u
0.330 h

M. tub de planxa galvanitzada de 315 mm simple amb p.p de suport
M. tub de planxa galvanitzada de 315 mm simple amb p.p de suports, accessoris i ajudes de plataforma elevadora
M. tub de planxa galvanitzada de 315 mm simple amb p.p de suport
45.00
45.00
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
14.03
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

59.03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb TRES CÈNTIMS
R5
A012H000
REIXES

u
0.500 h
1.000 u

Reixes de doble reflexió d'acer galvanitzat per conducte circula
Reixes de doble reflexió d'acer galvanitzat per conducte circular de 400x125 amb control de cabdal
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
21.25
Reixes de doble reflexió d'acer galvanitzat per conducte circula
42.00
42.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

63.25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 7.3 ELECTRICITAT
EL1
A012H000
QUADRE

u
2.000 h
1.000 u

QGD. Quadre de proteccions de superficie de 4 fileres de 24 pol
QGD. Quadre de proteccions de superficie de 4 fileres de 24 pols amb porta transparent, i pany. Amb cablejat,
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
85.00
QGD. Quadre de proteccions de superficie de 4 fileres de 24 pol
520.00
520.00
______________________________
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TOTAL PARTIDA .............................................................

605.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINC EUROS
EL2
A012H000
EMBARRAT

u
0.500 h
1.000 u

Embarrat de distribució 160 A. IV
Oficial 1ª + oficial 1ª
Embarrat de distribució 160 A. IV

42.50
69.00

21.25
69.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

90.25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
EL3
A012H000
MAGN32A

u
0.160 h
1.000 u

Magnetotermic 32 A. IV
Oficial 1ª + oficial 1ª
Magnetotermic 32 A. IV

42.50
87.00

6.80
87.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

93.80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
EL4
A012H000
DIF

u
0.080 h
1.000 u

Diferencial 40/2/30
Oficial 1ª + oficial 1ª
Diferencial 40/2/30

42.50
30.00

3.40
30.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

33.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EL5
A012H000
MAG10A

u
0.080 h
1.000 u

Magnetotermic 10A II
Oficial 1ª + oficial 1ª
Magnetotermic 10A II

42.50
15.00

3.40
15.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

18.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EL6
A012H000
MAG16A

u
0.080 h
1.000 u

Magnetotermic 16A II
Oficial 1ª + oficial 1ª
Magnetotermic 16A II

42.50
15.00

3.40
15.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

18.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EL7
A012H000
SUBQUADRE

u
1.750 h
1.000 u

SUBQUADRE CLIMA. Quadre de polyester 48 pols de 647x436x250 amb
SUBQUADRE CLIMA. Quadre de polyester 48 pols de 647x436x250 amb porta, pany i xassís modular, cablejat,
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
74.38
Quadre de polyester 48 pols de 647x436x250 amb porta,
170.00
170.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

244.38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
EL8
A012H000
INT40A

u
0.160 h
1.000 u

Interruptor general de 40 A. IV
Oficial 1ª + oficial 1ª
Interruptor general de 40 A. IV

42.50
92.00

6.80
92.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

98.80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
EL9
A012H000
DIF

u
0.080 h
1.000 u

Diferencial 40/2/30
Oficial 1ª + oficial 1ª
Diferencial 40/2/30

42.50
30.00

3.40
30.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

33.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EL10
A012H000
MAG20A

u
0.080 h
1.000 u

Magnetotermic 20A II
Oficial 1ª + oficial 1ª
Magnetotermic 20A II

42.50
16.00

3.40
16.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

19.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EL11
A012H000

u
0.080 h

Magnetotermic 10A II
Oficial 1ª + oficial 1ª
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MAG10A

1.000 u

Magnetotermic 10A II

15.00

15.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

18.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EL12
A012H000
MAG16A

u
0.080 h
1.000 u

Magnetotermic 16A II
Oficial 1ª + oficial 1ª
Magnetotermic 16A II

42.50
15.00

3.40
15.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

18.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EL13
A012H000
AFUMEZ3X2.5

ml
0.025 h
1.000 u

M. manguera lliure d'halogens de 3x2,5mm²
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. manguera lliure d'halogens de 3x2,5mm²

42.50
1.48

1.06
1.48
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

2.54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
EL14
A012H000
AFUMEX3X1.5

ml
0.020 h
1.000 ml

M. manguera lliure d'halogens de 3x1,5mm²
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. manguera lliure d'halogens de 3x1,5mm²

42.50
1.10

0.85
1.10
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
EL15
A012H000
AFUMEX5X10

ml
0.040 h
1.000 ml

M. manguera lliure d'halogens de 5x10mm²
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. manguera lliure d'halogens de 5x10mm²

42.50
5.70

1.70
5.70
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

7.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EL16
A012H000
CANALPVC60X12

ml
0.130 h
1.000 ml

M. Canal PVC de 60x200 color gris amb tabic separador i p.p de s
M. Canal PVC de 60x200 color gris amb tabic separador i p.p de suports i accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. Canal PVC de 60x200 color gris amb tabic separador i p.p de s

42.50
3.00

5.53
3.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

8.53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
EL17
A012H000
CANALPVC60X15

ml
0.120 h
1.000 ml

M. Canal PVC de 60x150 color gris amb tabic separador i p.p de s
M. Canal PVC de 60x150 color gris amb tabic separador i p.p de suports i accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. Canal PVC de 60x150 color gris amb tabic separador i p.p de s

42.50
25.00

5.10
25.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

30.10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb DEU CÈNTIMS
EL18
A012H000
CANAL60X100

ml
0.110 h
1.000 ml

M. Canal PVC de 60x100 color gris amb tabic separador i p.p de s
M. Canal PVC de 60x100 color gris amb tabic separador i p.p de suports i accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. Canal PVC de 60x100 color gris amb tabic separador i p.p de s

42.50
22.00

4.68
22.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

26.68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
EL19
A012H000
TUB20R

ml
0.090 h
1.000 ml

M. tub de PVC rigid de 20 amb suports i accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. tub de PVC rigid de 20 amb suports i accessoris

42.50
3.45

3.83
3.45
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

7.28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
EL20
A012H000
TUB25R

ml
0.090 h
1.000 ml

M. tub de PVC rigid de 25 amb suports i accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. tub de PVC rigid de 25 amb suports i accessoris

42.50
3.90

3.83
3.90
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

7.73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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EL21
A012H000
AFUMEX 1.5

ml
0.030 h
1.000 ml

M. cable flexible lliure d'halogens 750kv de 1,5mm²
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. cable flexible lliure d'halogens 750kv de 1,5mm²

42.50
0.30

1.28
0.30
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
EL22
A012H000
AFUMEX 2.5

ml
0.030 h
1.000 ml

M. cable flexible lliure d'halogens 750kv de 2,5mm²
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. cable flexible lliure d'halogens 750kv de 2,5mm²

42.50
0.40

1.28
0.40
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
EL23
A012H000
TUB INFOR

ml
0.030 h
1.000 ml

M. cable informatica categ. 6 UTP
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. cable informatica categ. 6 UTP

42.50
0.57

1.28
0.57
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
EL24
A012H000
TUB20

ml
0.020 h
1.000 ml

M. tub PVC flexible doble capa de 20
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. tub PVC flexible doble capa de 20

42.50
0.29

0.85
0.29
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
EL25
A012H000
TUB25

ml
0.020 h
1.000 ml

M. tub PVC flexible doble capa de 25
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. tub PVC flexible doble capa de 25

42.50
0.39

0.85
0.39
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
EL26
A012H000
CAIXES

u
0.160 h
1.000 u

Caixes derivacions estanques de 180x140 amb borns
Oficial 1ª + oficial 1ª
Caixes derivacions estanques de 180x140 amb borns

42.50
5.00

6.80
5.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

11.80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
EL27
A012H000
CAIXES ENCAS

u
0.160 h
1.000 u

Caixes derivacions encastar de 160x100 amb borns tapa amb visos
Oficial 1ª + oficial 1ª
Caixes derivacions encastar de 160x100 amb borns tapa amb

42.50
3.50

6.80
3.50
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

10.30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 7.4 IL.LUMINACIO
LLUM1
A012H000
B0000117

u
0.330 h
1.000 u

Aplics de pared led 13,5 W. color 4000K IP-65 minim 1150 lumens
Aplics de pared led 13,5 W. color 4000K IP-65 minim 1150 lumens
Oficial 1ª + oficial 1ª
Aplics de pared led 13,5 W. color 4000K IP-65 minim 1150 lumens

42.50
94.00

14.03
94.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

108.03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS
LLUM2
A012H000
B0010101

u
0.400 h
1.000 u

Downlights de 23 W. LED color 3000K minin 2.300 lumens
Downlights de 23 W. LED color 3000K minin 2.300 lumens
Oficial 1ª + oficial 1ª
Downlight led de 23W LED 2300 lumens

42.50
32.00

17.00
32.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

49.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS
LLUM3

u

Pantalles fluorescents estanques de 2x58 W. LED
Pantalles fluorescents estanques de 2x58 W. LED
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A012H000
BH32U010

0.250 h
1.000 u

Oficial 1ª + oficial 1ª
Pantalles fluorescents estanques de 2x58 W. LED

42.50
55.00

10.63
55.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

65.63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
LLUM4
A012H000
BH01H041

u
0.250 h
1.000 u

Aro d'encastar LED de 7w amb aro, portalampares i led
Aro d'encastar LED de 7w amb aro, portalampares i led
Oficial 1ª + oficial 1ª
Aro d'encastar LED de 7w amb aro, portalampares i led

42.50
16.10

10.63
16.10
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

26.73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
LLUM5
A012H000
EME1

u
0.200 h
1.000 u

Lluminària emergència de superficie de 400 lumens amb pictogram
Lluminària emergència de superficie de 400 lumens amb pictograma fusforescent
Oficial 1ª + oficial 1ª
Lluminària emergència de superficie de 400 lumens amb pictogram

42.50
55.00

8.50
55.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

63.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
LLUM6
A012H000
EME2

u
0.200 h
1.000 u

Lluminaria emergencia de superficie de 300 lumens amb pictogram
Lluminaria emergencia de superficie de 300 lumens amb pictograma fusforescent
Oficial 1ª + oficial 1ª
Lluminària emergència de superficie de 300 lumens amb pictogram

42.50
38.00

8.50
38.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

46.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
LLUM7
A012H000
EME3

u
0.200 h
1.000 u

Lluminaria emergencia de superficie de 250 lumens amb pictogram
Lluminaria emergencia de superficie de 250 lumens amb pictograma fusforescent
Oficial 1ª + oficial 1ª
Lluminària emergència de superficie de 250 lumens amb pictogram

42.50
35.00

8.50
35.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

43.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
LLUM8
A012H000
EME4

u
0.200 h
1.000 u

Lluminaria emergencia de superficie de 200 lumens amb pictogram
Lluminaria emergencia de superficie de 200 lumens amb pictograma fusforescent
Oficial 1ª + oficial 1ª
Lluminària emergència de superficie de 200 lumens amb pictogram

42.50
30.00

8.50
30.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

38.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
LLUM9
A012H000
EME5

u
0.200 h
1.000 u

Lluminaria emergencia de superficie de 100 lumens amb pictogram
Lluminaria emergencia de superficie de 100 lumens amb pictogram
Oficial 1ª + oficial 1ª
Lluminària emergència de superficie de 100 lumens amb pictogram

42.50
25.00

8.50
25.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

33.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
LLUM10
A012H000
DET

u
0.250 h
1.000 u

Detectors de moviment de 360º
Oficial 1ª + oficial 1ª
Detectors de moviment de 360º

42.50
40.00

10.63
40.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

50.63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
LLUM11
A012H000
INT

u
0.060 h
1.000 u

Interruptors de superficie o encastats complert amb caixa o caix
Oficial 1ª + oficial 1ª
Interruptors de superficie o encastats complert amb caixa o caix

42.50
13.00

2.55
13.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

15.55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
LLUM12

u

Commutadors de superficie o encastats complert amb caixa o caixe
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A012H000
COMUTA

0.060 h
1.000 u

Oficial 1ª + oficial 1ª
Commutadors de superficie o encastats complert amb caixa o caixe

42.50
15.00

2.55
15.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

17.55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
LLUM13
END
A012H000

u
1.000 u
0.060 h

Endolls de superficie o encastats complert
Endolls de superficie o encastats complert
Oficial 1ª + oficial 1ª

12.00
42.50

12.00
2.55
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

14.55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
LLUM14
A012H000
END2

u
0.060 h
1.000 u

Endoll doble estanc d' encastar
Oficial 1ª + oficial 1ª
Endoll doble estanc d' encastar

42.50
12.00

2.55
12.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

14.55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
LLUM15
A012H000
COMUTA2

u
0.050 h
1.000 u

Commutadors estancs de superficie o encastar
Oficial 1ª + oficial 1ª
Commutadors estancs de superficie o encastar

42.50
16.00

2.13
16.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

18.13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
LLUM16
A012H000
PUNT

u
0.600 h
1.000 u

Punts de treball format per: caixa d'encastar al terra amb tapa
Punts de treball format per: caixa d'encastar al terra amb tapa enfonsada per posar l'acabat del terra a la tapa, de 6
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
25.50
Punts de treball format per: caixa d'encastar al terra amb tapa
104.00
104.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

129.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
LLUM17
A012H000
PUNT2

u
0.500 h
1.000 u

Punt de treball format per: caixa encastar o de superficie de 6
Punt de treball format per: caixa encastar o de superficie de 6 finestres amb 4 endolls i 2 RJ-45
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
Punt de treball format per: caixa encastar o de superficie de 6
57.00

21.25
57.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

78.25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 7.5 AIGUA
EJ14BA1N

u

341515000
A012H000

1.000 u
0.750 h

Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt.,col.
Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evaWC Roca Victoria + tanc i seient
179.00
179.00
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
31.88
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

210.88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
EJ120001

u

A012H000
EJ239111

0.330 h
1.000 u

Aixeta per lavabo, col·locada
Aixeta de pas temporitzada per a lavabo, mural, encastada , de llautó cromat, preu superior tipus Presto 605 temOficial 1ª + oficial 1ª
42.50
14.03
Aixeta senzilla temporitzada
51.17
51.17
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

65.20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS amb VINT CÈNTIMS
LAVABOS EXIST
A012H000

u
1.000 h

Muntatge de piques existents a lavabos
Oficial 1ª + oficial 1ª

42.50

42.50
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

42.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
EJ16B212BP53

u

Urinari mural, col·locat
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A012H000
BJ16B212BP53

1.000 h
1.000 u

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat de la serie Urinaris Chic de ROCA SANITARIO, alimentació integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals.
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
42.50
Urinari mural
86.70
86.70
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

129.20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS
EJ120002

u

A012H000
EJ262117

0.330 h
1.000 u

Aixeta per urinari, col·locada
Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada , de llautó cromat, preu superior tipus Presto temporitzaOficial 1ª + oficial 1ª
42.50
14.03
Aixeta de pas temporitzada per a urinari
74.70
74.70
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

88.73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
EJ2Z4125

u

A012H000
BJ2Z4125

0.050 h
1.000 u

Aixeta de pas, col·locada
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8´´ i entrada de 1/2´´ tipus Arco
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
2.13
Aixeta de pas, encastada
4.50
4.50
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

6.63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
EJ2ZN42K

u

A012H000
BJ2ZN42K

0.080 h
1.000 u

Maniguet flexible, de malla metàl·lica, col·locat
Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´.
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
3.40
Maniguet flexible, de malla metàl·lica
2.37
2.37
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

5.77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
EJ43U005

u

A012H000
BJ43U005

0.080 h
1.000 u

Portarrollos WC. senzills
Suministre i col·locació de dispensador de paper higiènic, bobina industrial Ø230 mm màxim, código PR0513 de
Mediclinics o equivalent. Cos en termo-plàstico ABS, de 3 mm. espessor, color blanc. Ø eix 45 mm. Dim.:
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
3.40
Portarrollos WC. senzills
25.00
25.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

28.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EIXUGAMANS
A012H000
EIXUGA

u
0.500 h
1.000 u

Eixugamans elèctrics amb detector de moviment
Oficial 1ª + oficial 1ª
Eixugamans elèctrics amb detector de moviment

42.50
220.00

21.25
220.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

241.25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
EJ42U010

u

A012H000
BJ42U010

0.200 h
1.000 u

Dispensador de sabó
Suministre i col·locació de dosificador de sabó, codi DJ0563F de Mediclinics o equivalent. Dipòsit d'ABS, de 3 mm.
espessor, color fumé. Tapa/pulsador d'ABS, de 3 mm. espessor, color blanc. Capacitat 1,1 L. Dim. 220 x 130 x
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
8.50
Dosificador de sabó
40.00
40.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

48.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
EXTRACTOR
A012H000
EXTRA

u
0.330 h
1.000 u

Extractors SP Silent de 100 m3/h
Oficial 1ª + oficial 1ª
Extractors SP Silent de 100 m3/h

42.50
57.00

14.03
57.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

71.03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb TRES CÈNTIMS
EC1KI001

u

A012H000
MIRALL

0.330 h
1.000 u

Mirall 80x100
Mirall lavabo 80x100mm amb fixacions mecàniques.
Oficial 1ª + oficial 1ª
mirall 80x100

42.50
50.00

14.03
50.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS
MANGUERA
A012H000
MANG

u
0.100 h
1.000 u

M. manguera polietile de 10 atm. Aigua sanitaria de 1" amb p.p d
M. manguera polietile de 10 atm. Aigua sanitaria de 1" amb p.p d'accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. manguera polietile de 10 atm. Aigua sanitaria de 1" amb p.p d

42.50
3.00

4.25
3.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

7.25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
MULTICAPA25
A012H000
B0000050

u
0.120 h
1.000 u

M. tub multcapa de 25 amb p.p d'accessoris aillat em funda de 9m
M. tub multcapa de 25 amb p.p d'accessoris aillat em funda de 9mm
Oficial 1ª + oficial 1ª
Tuberia multicapa de polietilè en rull de 25Ø, conectat a pressi

42.50
7.00

5.10
7.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

12.10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DEU CÈNTIMS
PLANXAGAL
A012H000
PLANXA

u
0.150 h
1.000 u

M. tub de planxa galvanitzada de 125 amb barret i p.p de suports
M. tub de planxa galvanitzada de 125 amb barret i p.p de suports i accessoris
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. tub de planxa galvanitzada de 125 amb barret i p.p de suports

42.50
9.00

6.38
9.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

15.38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
MULTICAPA16
A012H000
BFB16400

m
0.120 h
1.000 m

M. tub multicapa de 16 amb p.p. de suports i accessoris, forrat
Tub de polietilè de designació M. tub multicapa de 16 amb p.p. de suports i accessoris, forrat amb tub de PVC fleOficial 1ª + oficial 1ª
42.50
5.10
M. tub multicapa de 16 amb p.p. de suports i accessoris, forrat
5.50
5.50
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

10.60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
AIXETABOLA
A012H000
B0000048

u
0.160 h
1.000 u

Aixeta general de bola TMM inoxidable de 1'. Col·locat
Aixeta general de bola TMM inoxidable de 1'' amb matxons i entronque de polietilè 32 - 1´´ F. col·locat
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
6.80
Aixeta de bola TMM inoxidable de 1''
13.00
13.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

19.80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
TUBD100

u

A012H000
D100

0.120 h
1.000 u

M. tub flexible de 100
M. tub flexible de 100
Oficial 1ª + oficial 1ª
M. tub flexible de 100

42.50
3.00

5.10
3.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

8.10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb DEU CÈNTIMS
PANTALON
PANTA
A012H000

u
1.000 u
0.250 h

Pantalon cònic de planxa galvanitzada ref.42140 de 125-100-100
Pantalon cònic de planxa galvanitzada ref.42140 de 125-100-100
Pantalon cònic de planxa galvanitzada ref.42140 de 125-100-100
Oficial 1ª + oficial 1ª

32.00
42.50

32.00
10.63
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

42.63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 7.6 CONTRAINCENDIS
08000007

u

A012H000
B0000099
B0000100

0.330 h
1.000 u
1.000 u

Detector òptic de fum convencional PF FOC005002
Detector òptic de fum convencional PF Basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum al interposar-se entre un emissor i un receptor d’infrarojos. Ràpida detecció de focs. Dotat d'òptima sensibilitat i protecció
contra falses alarmes produïdes per vibracions, insectes o soroll elèctric. Normativa europea EN-54 Part 7. Muntatge sobre base de superfície.
Dimensions (Ample,Alt,Fons) : 102 x 42 mm
Consum : 80 mA (máx) Alimentació : 24 Vdc
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
14.03
Detector òptic de fum convencional PF FOC005002
15.00
15.00
Base superfície per a detectors convencionals PF FOC005021
2.60
2.60
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______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

31.63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
EM31261K

u

A012H000
BM312611
BM3A1000

0.330 h
1.000 u
1.000 u

Extintor de pols seca de 6 kg, pintat, amb armari
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat suOficial 1ª + oficial 1ª
42.50
14.03
Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat
40.00
40.00
Armari per a extintor per a muntar superficialment
39.00
39.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

93.03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb TRES CÈNTIMS
EM31351K

u

A012H000
BM313511
BM3A1001

0.330 h
1.000 u
1.000 u

Extintor CO2 5 kg, pintat amb armari
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superfiOficial 1ª + oficial 1ª
42.50
14.03
Extintor CO2 5 kg, pintat amb armari
60.00
60.00
Armari per a extintor CO2 per a muntar superficialment
45.00
45.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

119.03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb TRES CÈNTIMS
08000012

u

A012H000
B0000199

0.080 h
1.000 u

Placa PVC fotoluminiscent per a extintors
Element per a la senyalització luminiscent de clase A segons norma UNE 23035/4:2003. Compleix amb la normativa CTE. Dimensions: 21 x 21 cm amb un gruix de 1 mm.
Dimensions (Ample,Alt,Fons) : 21 x 21 x 0,1 cm
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
3.40
Placa PVC fotoluminiscent per a extintors EXT951523
2.60
2.60
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

6.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS
CAB01731

m

A012H000
BCAB1731

0.025 h
1.000 m

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 LSOH apantallat. Col·locat
Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 LSOH apantallat. Col·locat en safata i baixades amb tub
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 LSOH apantallat
0.55

1.06
0.55
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

1.61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
EG21H71J

m

A012H000
BG21H710

0.070 h
1.000 m

Tub rígid PVC s/halògens,DN=20mm baixa emissió fums,2J,1250N,200
Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V amb unió
endollada i muntat superficialment
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
2.98
Tub rígid PVC s/halògens,DN=20mm baixa emissió
1.92
1.92
fums,2J,1250N,200
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

4.90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
08000004

u

A012H000
B0000096

0.250 h
1.000 u

Sirena interior alarma de foc FOC007093
Sirena interior electrònica amb flash Potència de sortida: 110 dB a 1m. Carcassa rectangular de baix perfil fabricada
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
10.63
Sirena interior alarma de foc
25.00
25.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

35.63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
08000001

u

A012H000
B0000093

4.000 h
1.000 u

Central detecció d'incèndis Conex 8 zones convencionals FOC00520
Central detecció d'incendis CONEX 8 zones convencionals Tecnologia microprocessada, equipada amb vuit circuits de zona per a connexió de detectors i/o polsadors. Identificació d'activació de detector o polsador. Pilots indicadors d'alarma, fallada, anul·lació i prova. 2 sortides de sirenas supervisades 24 V. 500 mA. cadascuna. Disposa
de 2 sortides de contacte sec (1A, 30Vcc màx.) associades a avaria i alarma general. 1 sortida auxiliar 24 V. 1 A
supervisada rearmable i una entrada digital. Permet la inserció de fins a 3 mòduls de relé, 1 mòdul RS-232 i 1 mòdul CRA. Compleix normativa europea EN-54 Part 2 i 4.
Protecció: IP30.
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
170.00
Central detecció d'incèndis Conex 8 zones convencionals
235.00
235.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................
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Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINC EUROS
08000002
A012H000
B0000094
B0000095

u
0.100 h
1.000 u
1.000 u

Bateria 12V 7Ah ALA006311
Oficial 1ª + oficial 1ª
Bateria 12V 7Ah
ECOTASA p/BATERIA 12V 7Ah

42.50
12.00
0.05

4.25
12.00
0.05
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

16.30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
08000005

u

A012H000
B0000097

0.750 h
1.000 u

Sirena exterior alarma de foc FOC950156
Sirena exterior òptic acústica PF color vermell Disposa d'un transductor piezoelèctric d'alta efectivitat i leds d'alta
lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Construïda en una extrusió de policarbonat i ABS. Dos tipus
de so. Temps de so i cicles preestablerts i seleccionables mitjanant jumper per a adaptar-los a les necessitats de
les diferents poblacions: 1 cicle, 3 cicles, 5 cicles, fins a finalitzar el temps de sirena. Nivell sonor 84dB/3m. Sense
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
31.88
Sirena exterior alarma de foc FOC950156
88.00
88.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

119.88

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
08000006
A012H000
B0000098

u
0.080 h
1.000 u

RELE ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24V REC000550
Oficial 1ª + oficial 1ª
RELE ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24V REC000550

42.50
11.00

3.40
11.00
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

14.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
08000009

u

A012H000
B0000101

0.250 h
1.000 u

Polsador manual Rearmable d'alarma d'incendi FOC005054
Polsador manual Rearmable d'alarma d'incendi convencional CONEX Activació per pressió sobre tapa frontal. Disposa de protector. Rearmat mitjançant clau específica. Contacte amb diode zener 5,1 V. Inclou base per a muntatge
en superfície. Color vermell. FOC005054
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
10.63
Polsador manual Rearmable d'alarma d'incendi
9.00
9.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

19.63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
08000010

u

A012H000
B0000102

0.080 h
1.000 u

Placa PVC fotoluminiscent per a polsadors EXT951535
Element per a la senyalització luminiscent de clase A segons norma UNE 23035/4:2003. Compleix amb la normativa CTE. Dimensions: 21 x 21 cm amb un gruix de 1 mm.
Dimensions (Ample,Alt,Fons) : 21 x 21 x 0,1 cm
Oficial 1ª + oficial 1ª
42.50
3.40
Placa PVC fotoluminiscent per a polsadors EXT951535
2.40
2.40
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

5.80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

CAPITOL 8 ALTRES
SEGURETAT

u

Partida en seguretat i salut
PARTIDA EN SEGURETAT I SALUT EQUIVALENT AL 0,5% DE L'OBRA.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

999.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS

CAPITOL 9 PROJECTE MUSEITZACIÓ
SUBCAPITOL 9.1 Mobiliari
M1

u

Moble per a recepció
Moble per a recepció format per:
Taulell alt
- Xapa de 10 mm de gruix d'acer envernissat natural mat
- Marc de platina de 20mm d'acer envernissat natural mat
- Doble marc format per "L" 15x20mm d'acer envernissat natural mat, soldat a estructura taulell
- Malla electrosoldada galvanitzada # 5 cm
- 248 ampolles de vi de diferents tonalitats apilades
- Metacrilat òptic llum càlida 3000ºK d'e = 8 mm de 117x107cm
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Taulell baix
- Estructura de llistons de fusta de pi de 4x4cm
- Tauler de Dm de 19 mm lacat en blanc trencat RAL 9010
Posterior i sostre
- Estructura de llistons de fusta de pi de 5x8cm ancorats a la paret o subjectes a sostre
- Tauler de Dm de 19 mm xapat i cantejat en faig natural envernissada natural mat, ancorat a llistons de fusta
- Metacrilat òptic llum càlida 3000ºK e = 8 mm de 109x71cm, a la part posterior portarà una creu feta amb llistons
de fusta de pi de 4x4cm per evitar que flecte i poder fixar el metacrilat a sostre. El metacrilat estarà perforat per
col·locar les ampolles que pengen
- Rectangle realitzat amb llistons de fusta de pi de 5x8cm als quals se'ls realitza un rebaix per a col·locació de
metacrilat òptic
- Cables metàl·lics per a subjecció de llistons de fusta a sostre existent
- 108 ampolles penjades de diferents tonalitats amb suro enganxat mitjançant adhesiu i dues escanyacables per a
cada extrem del cable de penjat
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte funcionament i
instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries
Veure plànols de detall
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

2,779.82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL SET-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
M2

u

Cadira
Cadira d'oficina operativa
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

78.06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS
M3

u

Ampolla
Ampolla amb taula composta per:
Base metàl·lica formada per:
Xapa de 8 mm / 2 perfils "L" en forma de corba de 30x20x3mm, soldats a xapa / 3 rodes amb fre / - 4 peus anivelladors M8
Estructura ampolla composta per:
10 costelles verticals / 1 costella inferior horitzontal / 2 costelles intermèdies horitzontals / 2 tapes verticals laterals
1 costella horitzontal superior
Totes les peces seran realitzades en Dm de 19mm xapat i cantejat en faig natural envernissat natural mat
Totes les peces aniiran assemblades, grapades i encolades entre si, formant un conjunt estable i solidari
- 2 Perfils "L" en forma de corba de 30x20x2mm per a fixació superior i inferior de la gràfica
Tap composta per:
Costelles realitzades en Dm de 19mm lacades gris mat setinat / Folre realitzada en Dm de 5 mm lacat gris mat setinat
La part superior del tap estarà oberta per accedir a la il·luminació encastada
Il·luminació: Lluminària encastada 50º, regulable en intensitat, llum càlida 3000ªK
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte funcionament i
instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries
Veure plànols de detalll
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

2,083.10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL VUITANTA-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS
M4

u

Ampolla amb taula
Ampolla amb taula composta per:
Base metàl·lica formada per:
Xapa de 8 mm / 2 perfils "L" en forma de corba de 30x20x3mm, soldats a xapa / 3 rodes amb fre / 4 peus anivelladors M8
Estructura ampolla composta per:
10 costelles verticals / 1 costella inferior horitzontal / 2 costelles intermèdies horitzontals / 2 tapes verticals laterals
1 costella horitzontal superior
Totes les peces seran realitzades en Dm de 19mm xapat i cantejat en faig natural envernissat natural mat
Totes les peces iran assemblades, grapades i encolades entre si, formant un conjunt estable i solidari
2 Perfils "L" en forma de corba de 30x20x2mm per a fixació superior i inferior de la gràfica
Tap: Costelles realitzades en Dm de 19mm lacades gris mat setinat. / Folre realitzada en Dm de 5 mm lacat gris mat setinat
La part superior del tap estarà oberta per accedir a la il·luminació encastada
I·luminació: Lluminària encastada 50º, regulable en intensitat, llum càlida 3000ªK
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Taula: Sobre taula realitzada en Dm de 19mm lacat en blanc trencat RAL 9010. Peu realitzada en Dm de 19mm xapat i cantejat
en faig natural envernissat natural mate
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte funcionament i
instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries
Veure plànols de detall
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

2,200.18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
M5

u

Prestatgeries per a productes
Prestatgeries per a productes compostes per:
- Estructura realitzada amb llistons de fusta de pi de 4x4cm
- Tauler de Dm de 19 mm lacat en blanc trencat RAL 9010
Inclosos tots els materials necessaris per a la seva correcta instal·lació
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

681.74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
M6

U

Llum ampolles
Llum ampolles formada per:
- "L" d'acer lacada ancorada al forjat existent mitjançant vareta roscada encastada al sostre amb tac químic
- Calaix realitzat en Dm de 19mm lacat en blanc trencat RAL 9010, amb forma circular i perforacions per pengi
d'ampolles, ancorat a sostre en 4 punts mitjançant "L" d'acer
- Metacrilat òptic llum càlida 3000ºK e=8mm de 120 cm de diàmetre, ancorat a calaix de Dm. El metacrilat estarà
perforat per col·locar les ampolles que pengen
- Marc perimetral realitzat amb dos taulers de 19mm encolats, amb forma circular i ancorats a calaix de Dm
- Tapa realitzada en Dm de 19mm lacat blanc trencat RAL 9010 amb forma circular ancorada a marc perimetral
- Tira de led perimetral de llum càlida 3000ºk regulable en intensitat, de 4.08cm de longitud
- 148 ampolles penjades de diferents tonalitats amb suro enganxat mitjançant adhesiu i dues escanyacables per a
cada extrem del cable de penjat
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte funcionament i
instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries
Veure plànols de detall
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

1,741.57

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
M7

u

Tamboret de suro natural modelat model "BEATWIN1" Ø30cm h=48cm
Tamboret de suro natural modelat model "BEATWIN1" ?30cm h=48cm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

78.06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb SIS CÈNTIMS
M8

u

Tamboret de suro natural modelat model "BEAT CHAMPAGNE 1" Ø34cm
Tamboret de suro natural modelat model "BEAT CHAMPAGNE 1" ?34cm h=47cm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

92.69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
M9

u

Tamboret d'estructura d'acer pintat color alumini, suro natural
Tamboret d'estructura d'acer pintat color alumini, suro natural modelat model "BEAT CHAMPAGNE 2" ?39cm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

68.30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 9.2 Estructures
E1

pa

Subjecció per lona
Subjecció per lona a perfil "T" existent formada per:
- 2 abraçadores realitzades en xapa plegada d'acer lacada en el mateix RAL que el perfil existent
- 2 platines de xapa d'acer lacades en el mateix RAL que el perfil existent de 5cm d'ample, soldades a les abraçadores
- Cargols passants per a les platines
Inclosos tots els mitjans i materials necessaris per a la seva correcta instal·lació
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

131.70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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E2

u

Safareig
Safareig compost per:
Xapa metàl·lica plegada d'acer inoxidable mat e=2mm / "T" d'acer lacat encastada en obra / "L" d'acer lacada amb coliso en
uns dels laterals i forat per cargol passant. Amb dos "L" s'ancorarà la xapa plegada a la "T" encastada / - Portes abatibles per a
accés i col·locació de les pantalles i per a instal·lació del taulell de xapa plegada, realitzades en xapa metàl·lica plegada
foradada d'acer inoxidable mat e=2 mm, amb pany / 2 platines d'acer lacades de 5cm d'ample, per subjecció de la pantalla,
ancorades a "T" i a la pantalla
Inclosos tots els mitjans i materials necessaris per a la seva correcta instal·lació
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

439.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS

SUBCAPITOL 9.3 Altres elements
AE1

m2 Rajola de mirall
Rajola de mirall de 60x60cm en parets laterals i sostre
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

25.46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
AE2

u

Aixetes antigues
Aixetes antics acabat gris-plata mat
Inclosos tots els mitjans i materials necessaris per a la seva correcta instal·lació
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

48.79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
AE3

m2 Cortines de vellut
Cortina de vellut frunzida a la part superior, color granat, sistema de penjat ocult
Inclòs sistema de penjat i ancoratge del mateix a la paret
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

19.47

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
AE4

m2 Pintura per a paviment
Pintura per a paviment de formigó lliscat color per decidir
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

63.42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 9.4 Il.luminació, electricitat i dades
I1

ml

Carril electricitat
Carril electrificat penjat a sostre.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

62.68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
I2

u

Projector Led
Projector led direccionable de 45º, regulable en intensitat, llum càlida 3000ºK
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

195.14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-CINC EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
I3

u

Retroil.luminació gràfica exterior ampolles _ Versió A
Retroil·luminació gràfica exterior ampolles versió A mitjançant metacrilat òptic corbat de 155x104cm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

749.33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
I4

u

Lluminària led fluorescent
Lluminària led fluorescent de 120cm de llarg amb un llum, llum càlida 3000ºK, penjada de sostre
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

87.81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
I5

pa

Preses de corrent i dades
Preses de corrent i dades per a mòdul de recepció
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Inclòs tot el cablejat i connexions necessàries per al seu correcte funcionament. Incloses canaletes si fossin necesSense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

390.27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 9.5 Gràfica
G1

u

Panell gràfic en forex separat de la paret
Panell gràfic realitzat en forex de 5mm separat de la paret mitjançant bastidor de fusta de 2x2cm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

61.49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-UN EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
G2

m2 Panell gràfic en forex
Panell gràfic realitzat en forex de 5mm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

157.13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-SET EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
G3

u

Lona impresa per les dues cares
Lona impresa per les dues cares de 70x100 cm2, en la part superior i inferior portarà un plec per col·locar platina
d'acer lacada de 3cm d'ample
La platina superior i la lona en aquesta zona aniran foradades per poder ancorar-la a l'estructura
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

30.12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
G4

pa

Paraules pintades a la paret
4 plantilles amb lletres encunyades per a pintar a la paret les següents paraules:
- Nave de matanza / - Porcinos / - Rumiantes / - Administración
Inclosa la pintura en color gris antracita i els mitjans auxiliars per a la realització de la feina. Les lletres hauran de
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

439.06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS
G5

u

Gràfica interior ampolles
Gràfica interior ampolles realitzada en forex imprès i = 3 mm corbat elàsticament de 114.5x101cm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

149.31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
G6A

u

Gràfica exterior ampolles_versió A
Gràfica exterior ampolles Versió A composta per: - Metacrilat i = 3 mm corbat elàsticament de 155x104cm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

166.70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
G6B

u

Gràfica exterior ampolles_versió B
Gràfica exterior ampolles Versió B composta per: - Metacrilat i = 3 mm corbat elàsticament de 155x104cm
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

117.23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DISSET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 9.6 Audiovisuals
AV1

pa

Pantalla interactiva incrustada en buit existent
Pantalla interactiva incrustada en buit existent composta per:
- Pantalla interactiva de 32" Full HD amb altaveus incorporats, format 16:9
- Porta abatible per accés del darrere a la pantalla realitzada en Dm de 16 mm acabat lacat RAL igual a la pintura
de la sala, amb pany
- 2 platines d'acer lacades de 5 cm d'ample, per subjecció de la pantalla, ancorades a la paret i a la pantalla
Per poder incrustar la pantalla serà necessari fer un forat més gran en la paret existent per la part posterior
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte funcionament i
instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

609.54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NOU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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AV2

u

Projector Full HD
Projector Full HD amb sortida d'àudio, 4000 ansi lúmens, per projectar sobre pantalla de projecció
Inclòs suport del projector per aconseguir la distància i altura òptima de projecció
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte funcionament i
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

1,609.89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SIS-CENTS NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
AV3

u

Pantalla per projecció
Pantalla per projecció de 500x280cm, ancorada a paret existent
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

390.27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
AV4

u

Altaveus
Altaveus creative o similar amb subwoofer incorporat per connectar a projector
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte funcionament i
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

200.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS EUROS
AV5

u

Pantalla interactiva de 32" Full HD
Pantalla interactiva de 32" Full HD amb altaveus incorporats, format 16:9. El suport per a la pantalla està inclòs en una altra
partida. Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte funcionament i
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

609.54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS NOU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
AV6

u

USB per a pantalles
USB per bolcar el contingut de l'audiovisual i dels interactius en el projector i les pantalles, compatible amb els disSense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

14.64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 9.7 Altres
A1

pa

Muntatge i instal.lació
Muntatge i instal·lació de tots els elements descrits anteriorment
Inclosos tots els mitjans, materials, cablejat i connexions necessàries per a la correcta instal·lació de tots els eleSense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

2,100.00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS MIL CENT EUROS

CAPITOL 10 RAMPA EXTERIOR
F221CA20
A0140000
C1311120
A%AUX001

m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny n/clasf.,m.mec.
Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics
0.010 H
MANOBRE
19.52
0.20
0.060 h
Pala carregadora,mitjana,s/pneumàtics
65.36
3.92
1.000 % Despeses auxiliars mà d'obra
0.20
0.00
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

4.12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
G3J22610
A0121000
B0442700
C1311230
A%AUX001

0.110
1.300
0.130
1.000

m3 Escullera pedra calc.,pes=100-400kg,col.+pala carreg.
Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
h
Oficial 1a
23.38
t
Bloc pedr.escull.pedra calc.100-400 kg
15.00
h
Pala carregadora,gran,s/erugues
163.84
% Despeses auxiliars mà d'obra
2.60

2.57
19.50
21.30
0.03
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

43.40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
REUTIL

m3 Reutilitzacio terres sobrants i compactació
Reutilitzacio de terres sobrants per omplir forats per posar a sobre la subbase de tot-u.
Sense descomposició
TOTAL PARTIDA .............................................................

275.23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
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G921201J
A0140000
B0111000
B0372000
C13350A0
C1502E00
C1709G00
A%AUX001

0.040
0.050
1.150
0.023
0.005
0.015
1.000

m3 Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.98%PM
Subbase de tot-u artificial, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
H
MANOBRE
19.52
L
AIGUA
0.08
m3 Tot-u art.
23.89
h
Corró vibratori autopropulsat,10-12t
72.09
h
Camió cisterna 8m3
56.42
h
Estenedora granulat
46.56
% Despeses auxiliars mà d'obra
0.80

0.78
0.00
27.47
1.66
0.28
0.70
0.01
______________________________

TOTAL PARTIDA .............................................................

30.90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
F96AU020
A0121000
A0140000
B0641080
B96AUC20
A%AUX001

m

Vorada xapa acer corten,g=8mm,h=200mm,col.base form.
Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats
0.150 h
Oficial 1a
23.38
3.51
0.150 H
MANOBRE
19.52
2.93
0.045 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
57.13
2.57
1.050 m Vorada xapa acer 'corten',8x200mm
28.98
30.43
1.000 % Despeses auxiliars mà d'obra
6.40
0.06
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

39.50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
G9GA5QB6

A012N000
A0140000
B0641640
C2005000
A%AUX001

0.360
2.000
1.050
0.133
1.000

m3 Paviment form.vibr.HM-30/B/10/I+E,transp.manual,vibr.remol.manua
Paviment de formigó vibrat HM-30/B/10/I+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat manual.
Inclosos els talls del paviment amb disc per les dilatacions.
h
Oficial 1a d'obra pública
23.85
8.59
H
MANOBRE
19.52
39.04
m3 Formigó HM-30/B/10/I+E,>=275kg/m3 ciment
76.50
80.33
h
Regle vibratori
5.69
0.76
% Despeses auxiliars mà d'obra
47.60
0.48
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

129.20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS
G9Z4MA2G
A0124000
A0134000
B0A14200
D0B3423A
A%AUX001

0.027
0.027
0.020
1.000
1.000

m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:10-10,B 500 SD,6x2,
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 10 - 10 B
h
Oficial 1a ferrallista
23.38
0.63
h
Ajudant ferrallista
20.76
0.56
kg Filferro recuit,D=1,3mm
1.17
0.02
m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 15x15cm,D:10-10mm,B 500
8.54
8.54
% Despeses auxiliars mà d'obra
1.20
0.01
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

9.76

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
G2242311
A0140000
A0150000
C133A030
A%AUX001

0.126
0.088
0.088
1.000

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=1,5m,m.mec.,95%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
H
MANOBRE
19.52
2.46
H
MANOBRE ESPECIALISTA
20.19
1.78
h
Picó vibrant,dúplex,1300 kg
10.81
0.95
% Despeses auxiliars mà d'obra
4.20
0.04
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

5.23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
GR913010
A012P000
A0122000
A0140000
D0701641
BAR

0.190
0.100
0.200
0.020
1.000

ML BARANA FUSTA TRACTADA
Barana de fusta tractada a l’autoclau composta de muntants vertcals i dos travesers a 50 cm i a 100 cm d’alçada.
h
Oficial 1a jardiner
14.97
2.84
H
OFICIAL 1A PALETA
23.38
2.34
H
MANOBRE
19.52
3.90
M3 MORTER CIM.PORTLAND+SORRA 250KG/
64.00
1.28
ML MUNTANTS PER BARANA
23.66
23.66
______________________________
TOTAL PARTIDA .............................................................

34.02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb DOS CÈNTIMS
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2- AMIDAMENTS I PRESSUPOST
CAPITOL 0 PRELIMINARS I ENDERROCS
NETEJA

U

Neteja i esbroçada exterior

Neteja i esbroçada terrenys exteriors de l'escorxador. Neteja dels dos patis laterals d'herbes, arbustos i arbres (figueres). Neteja del
pati frontal d'herbes i arbustos. Respectar els arbres existents (desmais petits).
neteja

DEIXALLES

u

1

1.00
______________________________________________________
1.00

Neteja d'interior de l'edifici

200.00

200.00

Neteja de totes les sales interiors un cop carregats els mobles, aparells, i utensilis sense varis.
neteja

1

1.00
______________________________________________________
1.00

ELEMENTS

u

200.00

200.00

Desmuntar elements existents

Desmuntar elements existents d'obra o mobiliari fixe.
safareig sala
letrines
bigues de paret cuarto petit
reixes
canals i baixants uralita
plumilla electicitat
diposit de sala

DESMAI

u

1
1
2
10
6
1
1

1.00
1.00
2.00
10.00
6.00
1.00
1.00
______________________________________________________
22.00

Tallar desmai i trossejar-lo.

30.00

660.00

______________________________________________________
1.00
INSTAL

u

200.00

200.00

Desmuntatge instal.lacions existents
______________________________________________________

K2194421

1.00

m2 Arrencada pavim. ceràmic,mitjans man.,càrrega manual

200.00

200.00

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

1
1
1

25.00
7.00
171.00

25.00
7.00
171.00
______________________________________________________
203.00

K2142511

6.45

1,309.35

m3 Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

desmuntat grua sala
tancat caldera
cuartet
parets ala dreta
paret ZE historia

K2183501

1
2
1
3
1
2
1

0.50
1.00
3.00
2.70
1.50
0.70
1.00

0.30
0.10
0.05
0.05
0.05
0.05
0.30

3.50
2.50
2.20
3.50
2.00
2.00
2.20

0.53
0.50
0.33
1.42
0.15
0.14
0.66
______________________________________________________
3.73

m2 Arrencada enrajolat,param.vert.,mitjans man.,càrrega manual

136.88

510.56

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

1
1

34.00
32.00

2.00
2.00

68.00
64.00
______________________________________________________
132.00

K2182231

9.88

1,304.16

m2 Repicat arreb.,mort.ciment,mitjans man.,càrrega manual

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
parets nau central

1

45.42

2.75

124.91
______________________________________________________
124.91

K2183761

9.95

1,242.85

m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb m

Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
socul per fer annex

2
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5.63

0.80

9.01
______________________________________________________
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9.01
K2155011

12.24

110.28

m2 Arrencada,teulesmitjans man.,càrrega manual

Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
central

1

11.50

12.50

148.06
______________________________________________________
148.06

K2159011

12.23

1,810.77

m2 Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual

Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
central

1

11.50

12.50

148.06
______________________________________________________
148.06

K2143341

3.65

540.42

m3 Enderroc,biga o bigueta,form.arm.,mà+compress.càrrega manual

Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
coberta central
jasseres centrals

K21A1011

u

17
2

0.05
0.10

0.85
0.20
______________________________________________________
1.05

Arrencada full+bastim. finest.,mitjans man.,càrr.man.

293.67

308.35

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

finestres-portes ext.central
portes int. cental
finestres-portes n. dret

13
3
18

13.00
3.00
18.00
______________________________________________________
34.00

E222B232

21.47

729.98

m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondà

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb miniretroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
saneja serveis

E2252772

1
1

30.00
31.40

0.40
0.40

0.50
0.50

6.00
6.28
______________________________________________________
12.28

m3 Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<=25cm,95% PN

12.12

148.83

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN
saneja serveis

1
1

30.00
31.40

0.40
0.40

0.50
0.50

6.00
6.28
______________________________________________________
12.28

K2157011

14.89

182.85

m2 Arrencada,plaq.conf.cobert.mitjans man.,càrrega manual

Arrencada de plaques conformades i estructura de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
uralita

K222122A

1

6.36

5.00

31.80
______________________________________________________
31.80

m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fl

3.22

102.40

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió
fonament nou
reforços
previsio pous

2
2
3
2

5.00
6.35
3.00
1.00

0.40
0.40
0.40
1.00

0.60
0.40
0.40
6.00

2.40
2.03
1.44
12.00
______________________________________________________
17.87

K2R45037

8.14

145.46

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·laci

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km. Pagament de taxa de residus a
abocador.

exteriors
paviment
elements
desmai
mur obra
teulada+estructura
mobiliari
pedra
bastiments

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2.00
203.00
2.00
2.00
3.73
148.00
44.39
9.00
34.00

0.06

0.20
0.05
0.10

2.00
12.18
2.00
2.00
3.73
29.60
44.39
0.45
3.40
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uralita
terra
repicat
enrajolat

1
1
1
1

31.80
17.87
132.00
143.00

0.10

3.18
17.87
1.32
4.29
______________________________________________________

0.01
0.03

126.41

18.21

2,301.93
________________

TOTAL CAPITOL 0 PRELIMINARS I ENDERROCS ................................................................................

12,208.19

CAPITOL 1 RAM DE PALETA
E31522J1

m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de cons

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió
fonament nou
pous nous
reforços
previsio pous

2
2
2
2
2

5.00
6.35
1.00
3.00
1.00

0.40
0.40
1.00
0.40
1.00

0.60
0.40
0.70
0.40
6.00

2.40
2.03
1.40
0.96
12.00
______________________________________________________

E31B3000

18.79

kg Acer b/corrugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou

68.07

1,279.04

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous
fonament

1

18.79

1,127.40
______________________________________________________
1,127.40

E4415114

1.20

1,352.88

kg Acer A/42-B (S 275 JR),pilars,p.simp.,lam.,IP,HE,UP,treb.taller+

Acer A/42-B (S 275 JR), per a pilars formats per peça simple i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i col.locat a l'obra

pilars annex dret HEB-140
creuetes IPN140
llindes

E4F2B57E

2
4
2

2.70
0.70
1.10

178.20
40.32
74.14
______________________________________________________
292.66

M3 PARET 14,R150KP, PER REVESTIR

1.40

409.72

PARET ESTRUCTURAL DE 14 CM DE GRUIX, DE MAO CALAT DE 29X14X10 CM R150,
PER A REVESTIR, COL.LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L, INCLOSES LES LLINDES DE BIGUETA DE FORMIGÓ I
DESCONTANT ELS FORATS D'OBERTURES.
paret serveis

paret annex nou dret
finestres nau dreta

1
1
1
1
6

1.00
0.45
0.75
5.00
0.80

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

2.50
2.50
2.50
3.15
0.92

0.38
0.17
0.28
2.36
0.66
______________________________________________________
3.85

E7C27501

261.74

1,007.70

M2 AILLAMENT EPS 25KG/M3, 50MM

AILLAMENT AMB PLAQUES DE POLIESTIRE EXPANDIT DE DENSITAT NOMINAL 25
KG/M3 (TIPUS V SEGONS UNE 53-310), AUTOEXTINGIBLES DE 50 MM DE GRUIX,
COL.LOCADES SENSE ADHERIR
parets annex dret

2

5.00

2.50

25.00
______________________________________________________
25.00

E45318G3

9.08

227.00

m3 Formigó p/biga, HA-25/P/20/IIa, cubilot

Formigó per a bigues, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
daus per encavallades

K43PA111

4

0.25

0.25

0.20

0.05
______________________________________________________
0.05

m3 Encavallada fusta laminada,parells+tornap.+tirant+monjo,l<=15m,i

97.17

4.86

Encavallada de fusta laminada de secció constant, amb parells, tornapuntes, tirant i monjo, per a una
llum de fins a 15 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida, col.locada sobre suports
de fusta o acer. Tipus de fusta laminada: GL-32

superior
inferior
tensor dret
tensor esqu

4
4
2
2
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6.25
12.15
3.30
3.05

0.11
0.11
0.11
0.11

0.31
0.22
0.15
0.15
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tensor vertical

2

2.80

0.11

0.15

0.09
______________________________________________________

K43J5112

2.33

m3 Bigueta fusta laminada,l<=5m,insecticida-fung.,s/suports fusta-a

1,428.75

3,328.99

Bigueta de fusta laminada, llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida, col.locada sobre suports de fusta o acer
biguetes nau
carener nau
laterals nau

16
8
2
1
4
2

3.68
3.53
3.68
3.53
3.68
3.53

0.09
0.09
0.09
0.09
0.05
0.05

0.27
0.27
0.27
0.27
0.22
0.22

1.43
0.69
0.18
0.09
0.16
0.08
______________________________________________________
2.63

PANELL-PREF

1,086.46

2,857.39

m2 Panell prefabricat sandvitx gruix i 80 mm. aillament acabat fibr

Panell prefabricat tipus sandvitx de fusta de doble tauler DM, de 80 mm. d'aillament de poliestirè estruit, i amb acabat inferior de tauler de fibres acústic.
nau central

K5ZE1H0K

m

1

11.50

12.50

149.50
______________________________________________________
149.50

Vora lliure,rajola ceràm.14x28cm,trencaaigües, col.morter mixt 1

55.20

8,252.40

Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina de 14x28 cm, amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165l
coberta

2
2

14.00
11.75

28.00
23.50
______________________________________________________
51.50

K5Z3D144

13.81

711.22

m2 Enllatat pi 25x40mm/25cm,sob/tauler,fix.mecàniques

Enllatat amb llates de fusta de pi, de 25x40 mm de secció, col.locades cada 25 cm, sobre tauler i
amb fixacions mecàniques
nau central

E7C23671

1

11.50

12.50

149.50
______________________________________________________
149.50

m2 Aïllament planxa (XPS),tens.compres.>=300kPa,resist.compress.>=

35.29

5,275.86

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 2,15 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col.locades sense adherir
Aillament teulada baixa nau gran

1

4.20

12.50

54.60
______________________________________________________
54.60

K52219CK

15.11

825.01

m2 Teulada teula arab,12u/m2,col.morter mixt 1:2:10

Teulada de teula abab de ceràmica, de 12 peces/m2, com a màxim, clavada sobre enllatat de pi a
l'autoclau. Aprofitant les teules de la mateixa obra, i fent una previsió de les trencades d'un 20%.

nau central
entrada

1
1

14.00
1.91

12.50
4.53

182.00
9.00
______________________________________________________
191.00

E614H8AK

20.22

3,862.02

m2 Paredó recolzat tanc.10cm,totxana 29x14x10cm,p/revestir,morter m

Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
nau dreta

14LDG78C

3

2.70

3.30

26.73
______________________________________________________
26.73

m2 Sostre 22+4cm,ús=4000-5000N/m2,revol.mort.ciment,semibig.form.ar

22.62

604.63

Sostre de 22+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4000 a 5000 N/m2, amb revoltó de
morter de ciment expandit i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una
quantia de 5 kg/m2 d'acer en barres corrugades B 500 S, acer B 500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot
sostre

1

6.23

5.00

31.15
______________________________________________________
31.15

E5Z15S30

45.15

1,406.42

m2 Formació pendents mort.perlita 350kg/m3 g=12,5cm

Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà
_________________________________________________
30.00
E7C2F634BR2L

19.33

579.90

m2 Aïllament planxa (XPS),tens.compres.>=250kPa,resist.compress.1,7
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Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=250
kPa, resistència tèrmica entre 1,75 i 1,95 m2K/W, de gruix 60 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat ref. 1108496 de la sèrie URSA XPS N W E d'URSA, col.locades amb fixacions mecàniques
_________________________________________________
30.00
E7119DC5

16.09

482.70

m2 Membrana PA-6 4,1kg/m2,1 làm.LBM(APP)-40-PE-95g/m2,adh.calent

Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(APP)-40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
_________________________________________________
30.00
E5113371

18.06

541.80

m2 Acabat terrat,capa prot.palet riera D=16-32mm,g=7cm,col.,s/adh.

Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 7 cm de
gruix, col.locat sense adherir
_________________________________________________
E4B35000

30.00

kg Acer b/corrugada B 500 S,p/armadura biga

6.61

198.30

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de bigues
biga frontal

1

5.00

0.45

0.30

54.00
______________________________________________________
54.00

K52RU008

1.34

72.36

m2 Repàs coberta,neteja,subst.teules trenc.,mort.cim.c/5 filades,re

Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb teula
àrab envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol.locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc
filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
nau dreta

E8MASG3C

1

46.40

48.26
______________________________________________________
48.26

ml Remat de planxa d'acer plegada corten, de 0,8 mm de

17.78

858.06

Remat de planxa d'acer corten plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, per aplcar a la façana i com a coronació, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat
annex dret

1

5.00

5.00
______________________________________________________
5.00

PORXADA

U

158.97

794.85

Coberta Porxada

Reparació de coberta de porxada amb els materials iguals o similars als existents.
Si el mal estat de la coberta no permetés una reparació adequada, es substituirà la coberta per una
formada per biguetes laminades, encadellat de fusta de 2 cm. i teula romana clavada sobre rastrells
de fusta a l'autoclau.
_________________________________________________
1.00

876.00

876.00
________________

TOTAL CAPITOL 1 RAM DE PALETA......................................................................................................

35,809.11

CAPITOL 2 REVESTIMENTS
E8121212

m2 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF

annex nou
altres

1
1

21.36
10.00

2.50

53.40
10.00
______________________________________________________
63.40

K8121412

5.41

342.99

m2 Enguixat bona vista,horit.int.h>3m,YG,lliscat YF

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG,
acabat lliscat amb guix YF
benvinguda

E84421AA

1

12.84

12.84
______________________________________________________
12.84

m2 Cel ras guix laminat,g=10mm,120x60cm,vinílic,desmunt.,vist,barra

7.31

93.86

Cel ras amb plaques de guix laminat de 10 mm de gruix, de 120x60 cm, acabat vinílic, sistema desmuntable amb entramat vist amb suspensió autoanivelladora de barra roscada.
Amb aillament de 6 cm. llana de roca incorporat.

magatzem
serveis

1
1
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3.78
11.74
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taller
vestibol 2
vestibol 1
exp temporals

E82112JV

1
1
1
1

23.27
29.15
15.56
15.04

23.27
29.15
15.56
15.04
______________________________________________________
98.54

m2 Enrajolat vert.int.h<3m,raj.ceràm.comú mec. 28x14cm,mort.adhesiu

19.56

1,927.44

Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica de 28x14 cm, col.locada amb morter adhesiu.
Arrebosat per enrajolar anterior si cal.
serveis

1

17.60

2.50

44.00
______________________________________________________
44.00

E81135E2

14.79

650.76

m2 Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:4,remolinat

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

partida desperfectes-esquerdes edifici
annex dret-paret darrera
partida desperfectes en faixa pedra

E83E6JGB

1
1
1

30.00
5.00
10.00

3.35

30.00
16.75
10.00
______________________________________________________
56.75

m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura aut

23.64

1,341.57

Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5
mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca
nau dreta

annex dret

1
2
1
1
1

8.95
2.60
15.10
5.00
5.00

2.50
2.50
2.50
2.50
0.50

22.38
13.00
37.75
12.50
2.50

______________________________________________________
K8781130

88.13

m2 Neteja param.pedra,raig sorr.hum.+aigua desionitz.

31.71

2,794.60

Neteja de parament de pedra amb raig de sorra humida i aigua desionitzada
sorrejat nau central

1

45.42

4.50

204.39
______________________________________________________
204.39

8.69

1,776.15
________________

TOTAL CAPITOL 2 REVESTIMENTS .......................................................................................................

8,927.37

CAPITOL 3 PAVIMENTS
E9232B91

m2 Subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.

Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge
del material

annex dret
nau dreta

1
1

30.00
40.00

30.00
40.00
______________________________________________________
70.00

E9G114B1

Subbase formigó H-175 de 10 cm per anivellament de la sala gran
sala gran

1

172.00

626.50

172.00
______________________________________________________
172.00

K7A24F0L

8.95

M2 Subbase formigó H-175 G=10CM

10.77

1,852.44

m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.g=100μm,col.n/adh.

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 100 μm i 96 g/m2, col.locada no adherida
nau principal
annex dret
nau dret

K9Z4AA18

1
1
1

172.00
30.00
40.00

172.00
30.00
40.00
______________________________________________________

m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:8-8,B500T,6x2,2,p/a

242.00

1.21

292.82

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x
15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a l'armadura de lloses de formigó
_________________________________________________
242.00
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E9B3137K

m2 Paviment pedra calcària nacio.preu mitjà,g=20mm,1251-2500cm2,mix

Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional (pedra St Vicenç polida) 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, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
entrada

PAV-FORMIGO

1

8.00

8.00
______________________________________________________
8.00

m2 Paviment formigó amb silicat de liti

82.70

661.60

1/ Material
Formigó HA-25 Fibres estructurals Weber floor pul
Bomba estàtica Silicat de liti i oleorepelent
2/ Treballs a realitzar
Confecció de paviment de formigó amb un gruix de 10 cm aproximadament, armat amb
2 Kg/m3 de fibres estructurals, aplicació de una capa de weber floor pul, abocat amb
bomba i amb un acabat remolinat mecànic del tipus lliscat fi i aplicació de silicat de liti i
oleorepelent com acabat superficial. Tallat de juntes de dilatació amb disc adiamantat.
Technic sol beton o similar.
nau
annex dret
nau dreta

1
1
1

172.00
30.00
40.00

172.00
30.00
40.00
______________________________________________________
242.00

K51RR000

31.40

7,598.80

m2 Rejunt. pavim.terrat amb beurada pav.,granet

Rejuntat de paviment de terrat amb beurada per a paviments exterior de granet
_________________________________________________
45.00

5.29

238.05
________________

TOTAL CAPITOL 3 PAVIMENTS ..............................................................................................................

12,492.31

CAPITOL 4 FUSTERIA I VIDRIERIA
1A231331

m2 Porta.int.pintada,80x200cm,bast.+1bat.+tapajunts fusta,m2 llum b

Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 80x205 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment
nau principal
nau dreta

2
1
3

1.10
0.80
0.80

2.10
2.10
2.10

4.62
1.68
5.04
______________________________________________________
11.34

E66A3005

153.45

1,740.12

m2 Divisòria,placa resines sint.,g=13mm,''U'' alumini remat sup.inf

Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat
superior i inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer
inoxidable
serveis

1A1E8X2N

2
1

1.50
2.70

2.10
2.10

6.30
5.67
______________________________________________________
11.97

m2 Tancament porta pivotant alumini lacat,

192.02

2,298.48

Tancament exterior practicable amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, col.locada sobre bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, per a un buit d'obra aproximat de 500x225 cm / 200x250 cm, elaborada amb perfils de preu superior i vidre de càmera tipus laminat 6+6/12/6+6 de gruix, transparent.
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,

portes annex dret
Porta entrada

1A1EK11C

1
1

5.00
2.00

2.25
2.50

11.25
5.00
______________________________________________________
16.25

m2 Tancament portes practicable alumini lacat

576.80

9,373.00

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, amb porta d'alumini lacat amb una fulla batent i perfils de preu alt, bastiment de base de tub d'acer galvanitzat per a un buit
d'obra aproximat de 90x231 cm, elaborada amb perfils de preu superior i vidre de càmera tipus lami-

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

39

nat 6+6/12/6+6 de gruix, transparent.
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,

portes nau dreta

2

0.90

2.31

4.16
______________________________________________________
4.16

1A1E1311

308.89

1,284.98

m2 Tancament exterior practicable. Finestres+vidre

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm / 80x92 cm / 100x92
cm / 90x50 cm, amb finestra d'alumi lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt, bastiment de base
de tub d'acer galvanitzat, vidre aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 mm,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
nau principal
nau dreta

10
6
4
4

1.50
0.90
0.80
1.00

1.20
0.50
0.92
0.92

18.00
2.70
2.94
3.68
______________________________________________________
27.32

1A1E1110

255.09

6,969.06

m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de

Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de 292x170 cm, amb doble porta
d'acer galvanitzat en religa.
porta

1

2.92

1.70

4.96
______________________________________________________
4.96

48.00

238.08
________________

TOTAL CAPITOL 4 FUSTERIA I VIDRIERIA ............................................................................................

21,903.72

CAPITOL 5 SANEJAMENT
K5ZJ126P

m

Canal semicirc.planxa ac.galv.prelacat g=0,5mm,D=155mm,desenv.=3

Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de
diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col.locada amb peces especials i connectada al baixant
canals

KD15AF61

m

3

15.50

46.50
______________________________________________________
46.50

Baixant planx.galv.unió pleg.,DN=125mm,G=0,6mm,fix.mec.brides

33.20

1,543.80

Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de D 125 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
nau central

2
1

4.65
3.30

9.30
3.30
______________________________________________________
12.60

ED1112F1

M

27.78

350.03

DESGUAS D'APARELL SANITARI A/PVC

DESGUAS D'APARELL SANITARI DE TUB DE PVC, SERIE C DE D 50 MM, FINS A BAIXANT VERTICAL, CAIXA O CLAVEGUERO
_________________________________________________
7.00
ED7FL009

m

15.46

108.22

Clavegueró PVC de D=160mm,estructurada,soler.10cm,rebl.10cm sob.

Clavegueró amb tub de PVC de D=160 mm, i rebliment de terra.
_________________________________________________
ED7FP80T

m

30.00

Clavegueró tub PVC,D=125mm,PN6bar,SN4,llit sorra 10cm

21.63

648.90

Clavegueró amb tub de PVC de D=125 mm, i rebliment de terra.
serv
a dipo

4
1
2
1
1
1

1.30
2.00
5.00
8.00
4.20
2.00

5.20
2.00
10.00
8.00
4.20
2.00
______________________________________________________
31.40

KD51AJ71

u

18.47

579.96

Bunera sifònica acer inox.,D=50mm,tapa antigrava metàl.,fix.mec.

Bunera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl.lica, col.locada
fixacions mecàniques
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_________________________________________________
KD15B671

m

1.00

Baixant PVC massissa,B,D=90mm,fix.mec.brides

42.93

42.93

Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea d'aplicació B de D=90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
_________________________________________________
3.10

16.43

50.93
________________

TOTAL CAPITOL 5 SANEJAMENT ..........................................................................................................

3,324.77

CAPITOL 6 PINTURA
K898J2A0

m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat, a altura superior a 3m.

enguixat h
enguixat v
guix vert
cel ras laminat

1
1
1
1

362.00
12.50
53.40
61.17

362.00
12.50
53.40
61.17
______________________________________________________
489.07

K898D240

5.39

2,636.09

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura p

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,amb una capa de
fons diluida, i dues d'acabat, a altura superior de 3m.

davant nau principal
darrera nau principal
lateral nau principal
nau dreta
annex dret

1
1
2
-1
-1
1
1
2
1

45.77
77.45
52.70
9.37
12.75
15.50
9.07
3.00
5.00

3.90
3.30
3.60
3.30

45.77
77.45
105.40
-9.37
-12.75
60.45
29.93
21.60
16.50
______________________________________________________
334.98

6.19

2,073.53
________________

TOTAL CAPITOL 6 PINTURA ...................................................................................................................

4,709.62

CAPITOL 7 INSTAL.LACIONS
SUBCAPITOL 7.1 CLIMATITZACIO
CLI1

u

Bomba de calor Daikin VXG50K de 5000 W. frigorifics i 5800 W. de

Bomba de calor Daikin VXG50K de 5000 W. frigorifics i 5800 W. de calor.
Amb suports de peu unitat exterior de 350 mm, antivibratoris i accessoris necessaris
_________________________________________________
7.00
CLI2

u

2,712.50

18,987.50

Gas frigorific, nitrogen sec per proves
______________________________________________________
1.00

CLI3

140.00

140.00

ml M. tub frigorific aillat de 1/4 "
______________________________________________________
190.00
6.13
1,164.70

CLI4

ml M. tub frigorific aillat de 1/2 "
______________________________________________________
190.00

CLI5

9.23

1,753.70

ml M. manguera lliure d'halogens de 4x2,5mm² (interconexió)

M. manguera lliure d'halogens de 4x2,5mm² (interconexió)
_________________________________________________
CLI6

190.00

ml M. manguera lliure d'halogens de 3x1,5mm² (bombes condensats)

2.78

528.20

______________________________________________________
190.00
CLI7

ml M. manguera lliure d'halogens de 3x4mm²

M. manguera lliure d'halogens de 3x4mm²

1.95

370.50

(de subquadre a màq

(de subquadre a màquines)
_________________________________________________
63.00

CLI8

3.68

231.84

ml M. tub PVC flexible doble capa de 25 mm.
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______________________________________________________
CLI9

190.00

ml M. safata metàl·lica amb tapa de 60x400 amb p.p de suports i acc

1.45

275.50

M. safata metàl·lica amb tapa de 60x400 amb p.p de suports i accessoris
_________________________________________________
6.00
CLI10

35.95

215.70

ml M. safata de reixeta amb tapa de 60x400 amb p.p de suports i acc
______________________________________________________
9.00

CLI11

25.23

227.07

ml M. safata de reixeta amb tapa de 60x100 amb p.p de suports i acc
______________________________________________________

CLI12

6.00

ml M. cable flexible lliure d'halogens 750kv de 16mm² ( amb connex

17.53

105.18

______________________________________________________
21.00
CLI13

6.75

141.75

ml M. tub PVC. desguaç unitats interiors, de 25 amb p.p de suports

M. tub PVC. desguaç unitats interiors, de 25 amb p.p de suports i accessoris
_________________________________________________
CLI14

u

95.00

Arqueta sifonica de 40x40

4.13

392.35

______________________________________________________
1.00
CLI15

u

81.88

81.88

Bombes de condensats amb p.p de suports i accessoris
______________________________________________________
7.00

85.03

595.21
________________

TOTAL SUBCAPITOL 7.1 CLIMATITZACIO.............................

25,211.08

SUBCAPITOL 7.2 RENOVACIO AIRE
R1

u

M. tub de planxa galvanitzada de 315 mm aillada per exterior amb

M. tub de planxa galvanitzada de 315 mm aillada per exterior amb p.p de suports i accessoris
_________________________________________________
R2

u

6.00

Colzes de 45º doble galvanitzat de 315

59.03

354.18

______________________________________________________
4.00
R3

u

65.03

260.12

Adaptadors de 315 doble, a simple, planxa galvanitzada
______________________________________________________
4.00

R4

u

33.03

132.12

M. tub de planxa galvanitzada de 315 mm simple amb p.p de suport

M. tub de planxa galvanitzada de 315 mm simple amb p.p de suports, accessoris i ajudes de plataforma elevadora
tub

R5

u

1

31.09

31.09
______________________________________________________
31.09

Reixes de doble reflexió d'acer galvanitzat per conducte circula

59.03

1,835.24

Reixes de doble reflexió d'acer galvanitzat per conducte circular de 400x125 amb control de cabdal
_________________________________________________
10.00

63.25

632.50
________________

TOTAL SUBCAPITOL 7.2 RENOVACIO AIRE .........................

3,214.16

SUBCAPITOL 7.3 ELECTRICITAT
EL1

u

QGD. Quadre de proteccions de superficie de 4 fileres de 24 pol

QGD. Quadre de proteccions de superficie de 4 fileres de 24 pols amb porta transparent, i pany.
Amb cablejat, punteres, rotulació
_________________________________________________
1.00
EL2

u

605.00

605.00

Embarrat de distribució 160 A. IV
______________________________________________________

EL3

u

1.00

Magnetotermic 32 A. IV

90.25

90.25

______________________________________________________
1.00
EL4

u

93.80

93.80

Diferencial 40/2/30
______________________________________________________
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8.00
EL5

u

33.40

267.20

Magnetotermic 10A II
______________________________________________________

EL6

u

8.00

Magnetotermic 16A II

18.40

147.20

______________________________________________________
7.00
EL7

u

18.40

128.80

SUBQUADRE CLIMA. Quadre de polyester 48 pols de 647x436x250 amb

SUBQUADRE CLIMA. Quadre de polyester 48 pols de 647x436x250 amb porta, pany i xassís
modular, cablejat, punteres, petit material, rotulació
_________________________________________________
1.00
EL8

u

244.38

244.38

Interruptor general de 40 A. IV
______________________________________________________

EL9

u

1.00

Diferencial 40/2/30

98.80

98.80

______________________________________________________
5.00
EL10

u

33.40

167.00

Magnetotermic 20A II
______________________________________________________
7.00

EL11

u

19.40

135.80

Magnetotermic 10A II
______________________________________________________

EL12

u

2.00

Magnetotermic 16A II

18.40

36.80

______________________________________________________
1.00
EL13

18.40

18.40

ml M. manguera lliure d'halogens de 3x2,5mm²
______________________________________________________
425.00

EL14

2.54

1,079.50

ml M. manguera lliure d'halogens de 3x1,5mm²
______________________________________________________

EL15

390.00

ml M. manguera lliure d'halogens de 5x10mm²

1.95

760.50

______________________________________________________
33.00
EL16

7.40

244.20

ml M. Canal PVC de 60x200 color gris amb tabic separador i p.p de s

M. Canal PVC de 60x200 color gris amb tabic separador i p.p de suports i accessoris
_________________________________________________
EL17

40.00

ml M. Canal PVC de 60x150 color gris amb tabic separador i p.p de s

8.53

341.20

M. Canal PVC de 60x150 color gris amb tabic separador i p.p de suports i accessoris
_________________________________________________
24.00
EL18

30.10

722.40

ml M. Canal PVC de 60x100 color gris amb tabic separador i p.p de s

M. Canal PVC de 60x100 color gris amb tabic separador i p.p de suports i accessoris
_________________________________________________
12.00
EL19

26.68

320.16

ml M. tub de PVC rigid de 20 amb suports i accessoris
______________________________________________________

EL20

45.00

ml M. tub de PVC rigid de 25 amb suports i accessoris

7.28

327.60

______________________________________________________
20.00
EL21

7.73

154.60

ml M. cable flexible lliure d'halogens 750kv de 1,5mm²
______________________________________________________

EL22

400.00

ml M. cable flexible lliure d'halogens 750kv de 2,5mm²

1.58

632.00

______________________________________________________
195.00
EL23

1.68

327.60

ml M. cable informatica categ. 6 UTP
______________________________________________________
305.00

EL24

1.85

564.25

ml M. tub PVC flexible doble capa de 20
______________________________________________________

EL25

190.00

ml M. tub PVC flexible doble capa de 25
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______________________________________________________
EL26

u

490.00

Caixes derivacions estanques de 180x140 amb borns

1.24

607.60

______________________________________________________
18.00
EL27

u

11.80

212.40

Caixes derivacions encastar de 160x100 amb borns tapa amb visos
______________________________________________________
8.00

10.30

82.40
________________

TOTAL SUBCAPITOL 7.3 ELECTRICITAT...............................

8,626.44

SUBCAPITOL 7.4 IL.LUMINACIO
LLUM1

u

Aplics de pared led 13,5 W. color 4000K IP-65 minim 1150 lumens

Aplics de pared led 13,5 W. color 4000K IP-65 minim 1150 lumens
_________________________________________________
LLUM2

u

6.00

Downlights de 23 W. LED color 3000K minin 2.300 lumens

108.03

648.18

Downlights de 23 W. LED color 3000K minin 2.300 lumens
_________________________________________________
17.00
LLUM3

u

49.00

833.00

Pantalles fluorescents estanques de 2x58 W. LED

Pantalles fluorescents estanques de 2x58 W. LED
_________________________________________________
LLUM4

u

1.00

Aro d'encastar LED de 7w amb aro, portalampares i led

65.63

65.63

Aro d'encastar LED de 7w amb aro, portalampares i led
_________________________________________________
2.00
LLUM5

u

26.73

53.46

Lluminària emergència de superficie de 400 lumens amb pictogram

Lluminària emergència de superficie de 400 lumens amb pictograma fusforescent
_________________________________________________
3.00
LLUM6

u

63.50

190.50

Lluminaria emergencia de superficie de 300 lumens amb pictogram

Lluminaria emergencia de superficie de 300 lumens amb pictograma fusforescent
_________________________________________________
1.00
LLUM7

u

46.50

46.50

Lluminaria emergencia de superficie de 250 lumens amb pictogram

Lluminaria emergencia de superficie de 250 lumens amb pictograma fusforescent
_________________________________________________
2.00
LLUM8

u

43.50

87.00

Lluminaria emergencia de superficie de 200 lumens amb pictogram

Lluminaria emergencia de superficie de 200 lumens amb pictograma fusforescent
_________________________________________________
LLUM9

u

1.00

Lluminaria emergencia de superficie de 100 lumens amb pictogram

38.50

38.50

Lluminaria emergencia de superficie de 100 lumens amb pictogram
_________________________________________________
4.00
LLUM10

u

33.50

134.00

Detectors de moviment de 360º
______________________________________________________

LLUM11

u

3.00

Interruptors de superficie o encastats complert amb caixa o caix

50.63

151.89

______________________________________________________
9.00
LLUM12

u

15.55

139.95

Commutadors de superficie o encastats complert amb caixa o caixe
______________________________________________________
4.00

LLUM13

u

17.55

70.20

Endolls de superficie o encastats complert
______________________________________________________

LLUM14

u

11.00

Endoll doble estanc d' encastar

14.55

160.05

______________________________________________________
1.00
LLUM15

u

14.55

14.55

Commutadors estancs de superficie o encastar
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______________________________________________________
LLUM16

u

2.00

Punts de treball format per: caixa d'encastar al terra amb tapa

18.13

36.26

Punts de treball format per: caixa d'encastar al terra amb tapa enfonsada per posar l'acabat del terra a
la tapa, de 6 finestres amb 4 endolls blancs, 2 finestres de reserva
_________________________________________________
12.00
LLUM17

u

129.50

1,554.00

Punt de treball format per: caixa encastar o de superficie de 6

Punt de treball format per: caixa encastar o de superficie de 6 finestres amb 4 endolls i 2 RJ-45
_________________________________________________
4.00

SUBCAPITOL 7.5 AIGUA
EJ14BA1N

u

78.25

313.00
________________

TOTAL SUBCAPITOL 7.4 IL.LUMINACIO ................................

4,536.67

Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt.,col.

Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació, model Victòria de Roca Sanitario
_________________________________________________
EJ120001

u

3.00

Aixeta per lavabo, col·locada

210.88

632.64

Aixeta de pas temporitzada per a lavabo, mural, encastada , de llautó cromat, preu superior tipus
Presto 605 temporitzada, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´. col·locada
_________________________________________________
LAVABOS

u

2.00

Muntatge de piques existents a lavabos

65.20

130.40

______________________________________________________
2.00
EJ16B212BP53

u

42.50

85.00

Urinari mural, col·locat

Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat de la serie Urinaris Chic de ROCA SANITARIO, alimentació integrada, de color blanc i preu alt, col·locat amb fixacions murals.
_________________________________________________
1.00
EJ120002

u

129.20

129.20

Aixeta per urinari, col·locada

Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada , de llautó cromat, preu superior tipus
Presto temporitzada amb enllaç, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´. Col·locada
_________________________________________________
EJ2Z4125

u

1.00

Aixeta de pas, col·locada

88.73

88.73

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8´´ i entrada de 1/2´´
tipus Arco A-80. col·locada
_________________________________________________
7.00
EJ2ZN42K

u

6.63

46.41

Maniguet flexible, de malla metàl·lica, col·locat

Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´. col·locat
_________________________________________________
7.00
EJ43U005

u

5.77

40.39

Portarrollos WC. senzills

Suministre i col·locació de dispensador de paper higiènic, bobina industrial Ø230 mm màxim, código
PR0513 de Mediclinics o equivalent. Cos en termo-plàstico ABS, de 3 mm. espessor, color blanc.
Ø eix 45 mm. Dim.: 264x250x130 mm
_________________________________________________
EIXUGAMANS

u

3.00

Eixugamans elèctrics amb detector de moviment

28.40

85.20

______________________________________________________
2.00
EJ42U010

u

241.25

482.50

Dispensador de sabó

Suministre i col·locació de dosificador de sabó, codi DJ0563F de Mediclinics o equivalent. Dipòsit
d'ABS, de 3 mm. espessor, color fumé. Tapa/pulsador d'ABS, de 3 mm. espessor, color blanc. Capacitat 1,1 L. Dim. 220 x 130 x 115 mm.
_________________________________________________
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2.00
EXTRACTOR

u

48.50

97.00

Extractors SP Silent de 100 m3/h
______________________________________________________

EC1KI001

u

2.00

Mirall 80x100

71.03

142.06

Mirall lavabo 80x100mm amb fixacions mecàniques.
_________________________________________________
2.00
MANGUERA

u

64.03

128.06

M. manguera polietile de 10 atm. Aigua sanitaria de 1" amb p.p d

M. manguera polietile de 10 atm. Aigua sanitaria de 1" amb p.p d'accessoris
_________________________________________________
MULTICAPA25

u

15.00

M. tub multcapa de 25 amb p.p d'accessoris aillat em funda de 9m

7.25

108.75

M. tub multcapa de 25 amb p.p d'accessoris aillat em funda de 9mm
_________________________________________________
15.00
PLANXAGAL

u

12.10

181.50

M. tub de planxa galvanitzada de 125 amb barret i p.p de suports

M. tub de planxa galvanitzada de 125 amb barret i p.p de suports i accessoris
_________________________________________________
1.50
MULTICAPA16

m

15.38

23.07

M. tub multicapa de 16 amb p.p. de suports i accessoris, forrat

Tub de polietilè de designació M. tub multicapa de 16 amb p.p. de suports i accessoris, forrat amb tub
de PVC flexible
_________________________________________________
AIXETABOLA

u

30.00

Aixeta general de bola TMM inoxidable de 1'. Col·locat

10.60

318.00

Aixeta general de bola TMM inoxidable de 1'' amb matxons i entronque de polietilè 32 - 1´´ F. col·locat
_________________________________________________
1.00
TUBD100

u

19.80

19.80

M. tub flexible de 100

M. tub flexible de 100
_________________________________________________
5.00
PANTALON

u

8.10

40.50

Pantalon cònic de planxa galvanitzada ref.42140 de 125-100-100

Pantalon cònic de planxa galvanitzada ref.42140 de 125-100-100
_________________________________________________
1.00

42.63

42.63
________________

TOTAL SUBCAPITOL 7.5 AIGUA .............................................

2,821.84

SUBCAPITOL 7.6 CONTRAINCENDIS
08000007

u

Detector òptic de fum convencional PF FOC005002

Detector òptic de fum convencional PF Basat en la dispersió de la llum infraroja que produeix el fum
al interposar-se entre un emissor i un receptor d’infrarojos. Ràpida detecció de focs. Dotat d'òptima
sensibilitat i protecció contra falses alarmes produïdes per vibracions, insectes o soroll elèctric. Normativa europea EN-54 Part 7. Muntatge sobre base de superfície.
Dimensions (Ample,Alt,Fons) : 102 x 42 mm
Consum : 80 mA (máx) Alimentació : 24 Vdc
FOC005002
_________________________________________________
EM31261K

u

Extintor de pols seca de 6 kg, pintat, amb armari

8.00

31.63

253.04

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
_________________________________________________
4.00
EM31351K

u

93.03

372.12

Extintor CO2 5 kg, pintat amb armari

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment
_________________________________________________
1.00
08000012

u

119.03

119.03

Placa PVC fotoluminiscent per a extintors
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Element per a la senyalització luminiscent de clase A segons norma UNE 23035/4:2003. Compleix
amb la normativa CTE. Dimensions: 21 x 21 cm amb un gruix de 1 mm.
Dimensions (Ample,Alt,Fons) : 21 x 21 x 0,1 cm
Marca : PLANA FÀBREGA Model : EXT951523
_________________________________________________
5.00
CAB01731

m

6.00

30.00

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 LSOH apantallat. Col·locat

Cable detecció d'incendi 2x1,5 mm2 LSOH apantallat. Col·locat en safata i baixades amb tub
_________________________________________________
EG21H71J

m

140.00

Tub rígid PVC s/halògens,DN=20mm baixa emissió fums,2J,1250N,200

1.61

225.40

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V amb unió endollada i muntat superficialment
_________________________________________________
08000004

u

20.00

Sirena interior alarma de foc FOC007093

4.90

98.00

Sirena interior electrònica amb flash Potència de sortida: 110 dB a 1m. Carcassa rectangular de baix
perfil fabricada en plàstic ABS de color vermell amb flash incorporat. Grau de protecció IP42.
FOC007093
_________________________________________________
1.00
08000001

u

35.63

35.63

Central detecció d'incèndis Conex 8 zones convencionals FOC00520

Central detecció d'incendis CONEX 8 zones convencionals Tecnologia microprocessada, equipada
amb vuit circuits de zona per a connexió de detectors i/o polsadors. Identificació d'activació de detector o polsador. Pilots indicadors d'alarma, fallada, anul·lació i prova. 2 sortides de sirenas supervisades 24 V. 500 mA. cadascuna. Disposa de 2 sortides de contacte sec (1A, 30Vcc màx.) associades a avaria i alarma general. 1 sortida auxiliar 24 V. 1 A supervisada rearmable i una entrada digital. Permet la inserció de fins a 3 mòduls de relé, 1 mòdul RS-232 i 1 mòdul CRA. Compleix normativa europea EN-54 Part 2 i 4.
Protecció: IP30.
Marca : PLANA FÀBREGA Model : VSN8-PLUS PF FOC005208
_________________________________________________
1.00
08000002

u

405.00

405.00

Bateria 12V 7Ah ALA006311

Bateria 12V 7Ah ALA006311
_________________________________________________
2.00
08000005

u

16.30

32.60

Sirena exterior alarma de foc FOC950156

Sirena exterior òptic acústica PF color vermell Disposa d'un transductor piezoelèctric d'alta efectivitat
i leds d'alta lluminositat. Disposa de dos leds d'actuació intermitent. Construïda en una extrusió de policarbonat i ABS. Dos tipus de so. Temps de so i cicles preestablerts i seleccionables mitjanant jumper per a adaptar-los a les necessitats de les diferents poblacions: 1 cicle, 3 cicles, 5 cicles, fins a finalitzar el temps de sirena. Nivell sonor 84dB/3m. Sense bateria. FOC950156
_________________________________________________
08000006

u

1.00

RELE ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24V REC000550

119.88

119.88

RELE ZVNX-CO2+PEANA B73CO2 24V REC000550
_________________________________________________
1.00
08000009

u

14.40

14.40

Polsador manual Rearmable d'alarma d'incendi FOC005054

Polsador manual Rearmable d'alarma d'incendi convencional CONEX Activació per pressió sobre
tapa frontal. Disposa de protector. Rearmat mitjançant clau específica. Contacte amb diode zener 5,1
V. Inclou base per a muntatge en superfície. Color vermell. FOC005054
_________________________________________________
1.00
08000010

u

19.63

19.63

Placa PVC fotoluminiscent per a polsadors EXT951535

Element per a la senyalització luminiscent de clase A segons norma UNE 23035/4:2003. Compleix
amb la normativa CTE. Dimensions: 21 x 21 cm amb un gruix de 1 mm.
Dimensions (Ample,Alt,Fons) : 21 x 21 x 0,1 cm
Marca : PLANA FÀBREGA Model : EXT951535
_________________________________________________
1.00

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

5.80

5.80
________________

47

TOTAL SUBCAPITOL 7.6 CONTRAINCENDIS ........................
TOTAL CAPITOL 7 INSTAL.LACIONS .....................................................................................................

1,730.53
____________
46,140.72

CAPITOL 8 ALTRES
SEGURETAT

u

Partida en seguretat i salut

PARTIDA EN SEGURETAT I SALUT EQUIVALENT AL 0,5% DE L'OBRA.
_________________________________________________
1.00

999.00

999.00
________________

TOTAL CAPITOL 8 ALTRES .....................................................................................................................

999.00

CAPITOL 9 PROJECTE MUSEITZACIÓ
SUBCAPITOL 9.1 Mobiliari
M1

u

Moble per a recepció

Moble per a recepció format per:
Taulell alt
- Xapa de 10 mm de gruix d'acer envernissat natural mat
- Marc de platina de 20mm d'acer envernissat natural mat
- Doble marc format per "L" 15x20mm d'acer envernissat natural mat, soldat a estructura taulell
- Malla electrosoldada galvanitzada # 5 cm
- 248 ampolles de vi de diferents tonalitats apilades
- Metacrilat òptic llum càlida 3000ºK d'e = 8 mm de 117x107cm
Taulell baix
- Estructura de llistons de fusta de pi de 4x4cm
- Tauler de Dm de 19 mm lacat en blanc trencat RAL 9010
Posterior i sostre
- Estructura de llistons de fusta de pi de 5x8cm ancorats a la paret o subjectes a sostre
- Tauler de Dm de 19 mm xapat i cantejat en faig natural envernissada natural mat, ancorat a llistons
de fusta
- Metacrilat òptic llum càlida 3000ºK e = 8 mm de 109x71cm, a la part posterior portarà una creu feta
amb llistons de fusta de pi de 4x4cm per evitar que flecte i poder fixar el metacrilat a sostre. El metacrilat estarà perforat per col·locar les ampolles que pengen
- Rectangle realitzat amb llistons de fusta de pi de 5x8cm als quals se'ls realitza un rebaix per a
col·locació de metacrilat òptic
- Cables metàl·lics per a subjecció de llistons de fusta a sostre existent
- 108 ampolles penjades de diferents tonalitats amb suro enganxat mitjançant adhesiu i dues escanyacables per a cada extrem del cable de penjat
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte
funcionament i instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries
Veure plànols de detall
_________________________________________________
1.00
M2

u

2,779.82

2,779.82

Cadira

Cadira d'oficina operativa
_________________________________________________
1.00
M3

u

78.06

78.06

Ampolla

Ampolla amb taula composta per:
Base metàl·lica formada per:
- Xapa de 8 mm
- 2 perfils "L" en forma de corba de 30x20x3mm, soldats a xapa
- 3 rodes amb fre
- 4 peus anivelladors M8
Estructura ampolla composta per:
- 10 costelles verticals
- 1 costella inferior horitzontal
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- 2 costelles intermèdies horitzontals
- 2 tapes verticals laterals
- 1 costella horitzontal superior
Totes les peces seran realitzades en Dm de 19mm xapat i cantejat en faig natural envernissat natural
mat
Totes les peces iran assemblades, grapades i encolades entre si, formant un conjunt estable i solidari
- 2 Perfils "L" en forma de corba de 30x20x2mm per a fixació superior i inferior de la gràfica
Tap
- Costelles realitzades en Dm de 19mm lacades gris mat setinat
- Folre realitzada en Dm de 5 mm lacat gris mat setinat
La part superior del tap estarà oberta per accedir a la il·luminació encastada
il·luminació
- Lluminària encastada 50º, regulable en intensitat, llum càlida 3000ªK
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte
funcionament i instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries
Veure plànols de detall
A2.1
A2.3
A2.5
A2.7

1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00
______________________________________________________
4.00

M4

u

2,083.10

8,332.40

Ampolla amb taula

Ampolla amb taula composta per:
Base metàl·lica formada per:
- Xapa de 8 mm
- 2 perfils "L" en forma de corba de 30x20x3mm, soldats a xapa
- 3 rodes amb fre
- 4 peus anivelladors M8
Estructura ampolla composta per:
- 10 costelles verticals
- 1 costella inferior horitzontal
- 2 costelles intermèdies horitzontals
- 2 tapes verticals laterals
- 1 costella horitzontal superior
Totes les peces seran realitzades en Dm de 19mm xapat i cantejat en faig natural envernissat natural mat
Totes les peces iran assemblades, grapades i encolades entre si, formant un conjunt estable i solidari
- 2 Perfils "L" en forma de corba de 30x20x2mm per a fixació superior i inferior de la gràfica
Tap:
- Costelles realitzades en Dm de 19mm lacades gris mat setinat
- Folre realitzada en Dm de 5 mm lacat gris mat setinat
La part superior del tap estarà oberta per accedir a la il·luminació encastada
Il·luminació:
- Lluminària encastada 50º, regulable en intensitat, llum càlida 3000ªK
Taula:
- Sobre taula realitzada en Dm de 19mm lacat en blanc trencat RAL 9010
- Peu realitzada en Dm de 19mm xapat i cantejat en faig natural envernissat natural mate
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte
funcionament i instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries. Veure plànols de detall
A2.2
A2.6

M5

u

1
1

1.00
1.00
______________________________________________________
2.00

Prestatgeries per a productes

2,200.18

4,400.36

Prestatgeries per a productes compostes per:
- Estructura realitzada amb llistons de fusta de pi de 4x4cm
- Tauler de Dm de 19 mm lacat en blanc trencat RAL 9010
Inclosos tots els materials necessaris per a la seva correcta instal·lació. Veure plànols de detall
unitat 100x35x150
unitat 300x80x150

1
1
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______________________________________________________
2.00
M6

U

681.74

1,363.48

Llum ampolles

Llum ampolles formada per:
- "L" d'acer lacada ancorada al forjat existent mitjançant vareta roscada encastada al sostre amb tac químic
- Calaix realitzat en Dm de 19mm lacat en blanc trencat RAL 9010, amb forma circular i perforacions
per pengi d'ampolles, ancorat a sostre en 4 punts mitjançant "L" d'acer
- Metacrilat òptic llum càlida 3000ºK e=8mm de 120 cm de diàmetre, ancorat a calaix de Dm. El
metacrilat estarà perforat per col·locar les ampolles que pengen
- Marc perimetral realitzat amb dos taulers de 19mm encolats, amb forma circular i ancorats a calaix de Dm
- Tapa realitzada en Dm de 19mm lacat blanc trencat RAL 9010 amb forma circular ancorada a marc perimetral
- Tira de led perimetral de llum càlida 3000ºk regulable en intensitat, de 4.08cm de longitud
- 148 ampolles penjades de diferents tonalitats amb suro enganxat mitjançant adhesiu i dues escanyacables per a cada extrem del
cable de penjat
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte funcionament i instal·lació.
Incloses canaletes si fossin necessàries. Veure plànols de detall.
llum ampolles

M7

u

1

0.50
______________________________________________________
0.50

Tamboret de suro natural modelat model "BEATWIN1" Ø30cm h=48cm

1,741.57

870.79

Tamboret de suro natural modelat model "BEATWIN1" d30cm h=48cm
_________________________________________________
4.00
M8

u

78.06

312.24

Tamboret de suro natural modelat model "BEAT CHAMPAGNE 1" Ø34cm

Tamboret de suro natural modelat model "BEAT CHAMPAGNE 1" d34cm h=47cm
_________________________________________________
M9

u

4.00

Tamboret d'estructura d'acer pintat color alumini, suro natural

92.69

370.76

Tamboret d'estructura d'acer pintat color alumini, suro natural modelat model "BEAT CHAMPAGNE 2" d39cm h=55cm
_________________________________________________
4.00

68.30

273.20
________________

TOTAL SUBCAPITOL 9.1 Mobiliari ..........................................

18,781.11

SUBCAPITOL 9.2 Estructures
E1

pa Subjecció per lona

Subjecció per lona a perfil "T" existent formada per:
- 2 abraçadores realitzades en xapa plegada d'acer lacada en el mateix RAL que el perfil existent
- 2 platines de xapa d'acer lacades en el mateix RAL que el perfil existent de 5cm d'ample, soldades a les abraçadores
- Cargols passants per a les platines
Inclosos tots els mitjans i materials necessaris per a la seva correcta instal·lació
Veure plànols de detall
_________________________________________________
1.00
E2

u

131.70

131.70

Safareig

Safareig compost per:
- Xapa metàl·lica plegada d'acer inoxidable mat e=2mm
- "T" d'acer lacat encastada en obra
- "L" d'acer lacada amb coliso en uns dels laterals i forat per cargol passant. Amb dos "L" s'ancorarà la xapa plegada a la "T"
encastada
- Portes abatibles per a accés i col·locació de les pantalles i per a instal·lació del taulell de xapa plegada, realitzades en xapa metàl·lica plegada foradada d'acer inoxidable mat e=2 mm, amb pany
- 2 platines d'acer lacades de 5cm d'ample, per subjecció de la pantalla, ancorades a "T" i a la pantalla
Inclosos tots els mitjans i materials necessaris per a la seva correcta instal·lació
Veure plànols de detall
_________________________________________________
1.00

439.00

439.00
________________

TOTAL SUBCAPITOL 9.2 Estructures.....................................
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SUBCAPITOL 9.3 Altres elements
AE1

m2 Rajola de mirall

Rajola de mirall de 60x60cm en parets laterals i sostre
Inclosos tots els mitjans i materials necessaris per a la seva correcta instal·lació
parets 3,42 m2 (120x285)
sostre 4,92 m2 (120x410)

AE2

u

1
1

3.42
4.92

3.42
4.92
______________________________________________________
8.34

Aixetes antigues

25.46

212.34

Aixetes antics acabat gris-plata mat
Inclosos tots els mitjans i materials necessaris per a la seva correcta instal·lació
Veure referències en plans
_________________________________________________
AE3

3.00

m2 Cortines de vellut

48.79

146.37

Cortina de vellut frunzida a la part superior, color granat, sistema de penjat ocult
Inclòs sistema de penjat i ancoratge del mateix a la paret
Inclosos tots els mitjans i materials necessaris per a la seva correcta instal·lació
cortines

2
2

8.60
3.20

3.50
3.50

60.20
22.40
______________________________________________________
82.60

AE4

19.47

1,608.22

m2 Pintura per a paviment

Pintura per a paviment de formigó lliscat color per decidir
pintura formigo

1

1.95

1.20

2.34
______________________________________________________
2.34

63.42

148.40
________________

TOTAL SUBCAPITOL 9.3 Altres elements ..............................

2,115.33

SUBCAPITOL 9.4 Il.luminació, electricitat i dades
I1

ml Carril electricitat

Carril electrificat penjat a sostre.
Inclòs sistema de penjat, tots els mitjans, materials, cablejat i connexions necessàries

A1
A1
A2
A5

I2

u

2
2
4
1

1.95
2.15
7.00
8.00

3.90
4.30
28.00
8.00
______________________________________________________
44.20

Projector Led

62.68

2,770.46

Projector led direccionable de 45º, regulable en intensitat, llum càlida 3000ºK
Inclòs cablejat, connexions i material necessari per al seu correcte funcionament
_________________________________________________
20.00
I3

u

195.14

3,902.80

Retroil.luminació gràfica exterior ampolles _ Versió A

Retroil·luminació gràfica exterior ampolles versió A mitjançant metacrilat òptic corbat de 155x104cm
_________________________________________________
6.00
I4

u

749.33

4,495.98

Lluminària led fluorescent

Lluminària led fluorescent de 120cm de llarg amb un llum, llum càlida 3000ºK, penjada de sostre
Inclòs cablejat, material, connexions necessàries i sistema de penjat
_________________________________________________
I5

2.00

pa Preses de corrent i dades

87.81

175.62

Preses de corrent i dades per a mòdul de recepció
Inclòs tot el cablejat i connexions necessàries per al seu correcte funcionament. Incloses canaletes si
fossin necessàries
_________________________________________________
1.00

390.27

390.27
________________

TOTAL SUBCAPITOL 9.4 Il.luminació, electricitat i dades ...
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SUBCAPITOL 9.5 Gràfica
G1

u

Panell gràfic en forex separat de la paret

Panell gràfic realitzat en forex de 5mm separat de la paret mitjançant bastidor de fusta de 2x2cm
Inclòs bastidor de fusta i tots els materials necessaris per a la correcta fixació

A1.1
A3

G2

1
1

1.00
1.30

2.00
1.50

2.00
1.95
______________________________________________________
3.95

m2 Panell gràfic en forex

Panell gràfic realitzat en forex de 5mm
Inclòs tots els materials necessaris per a la correcta fixació

A4.1.2
A4.3
A4.4

2
1
1

1.00
0.46
1.50

0.35
0.78
0.78

u

242.89

0.70
0.36
1.17
______________________________________________________
2.23

G3

61.49

157.13

350.40

Lona impresa per les dues cares

Lona impresa per les dues cares de 70x100 cm2, en la part superior i inferior portarà un plec per
col·locar platina d'acer lacada de 3cm d'ample
La platina superior i la lona en aquesta zona aniran foradades per poder ancorar-la a l'estructura
Incloses les platines. Els cargols passants per ancorar la lona a l'estructura estan inclosos en la partida E1
_________________________________________________
1.00
G4

30.12

30.12

pa Paraules pintades a la paret

4 plantilles amb lletres encunyades per a pintar a la paret les següents paraules:
- Nave de matanza
- Porcinos
- Rumiantes
- Administración
Inclosa la pintura en color gris antracita i els mitjans auxiliars per a la realització de la feina. Les lletres hauran de pintar-se a una alçada entre 2,50m i 3m
_________________________________________________
G5

u

1.00

Gràfica interior ampolles

439.06

439.06

Gràfica interior ampolles realitzada en forex imprès i = 3 mm corbat elàsticament de 114.5x101cm
_________________________________________________
6.00
G6A

u

149.31

895.86

Gràfica exterior ampolles_versió A

Gràfica exterior ampolles Versió A composta per:
- Metacrilat i = 3 mm corbat elàsticament de 155x104cm
- Duratrans per retroiluminació de 155x104cm
_________________________________________________
3.00
G6B

u

166.70

500.10

Gràfica exterior ampolles_versió B

Gràfica exterior ampolles Versió B composta per:
- Metacrilat i = 3 mm corbat elàsticament de 155x104cm
- Vinil imprès per a il·luminació frontal de 155x104cm
_________________________________________________
3.00

117.23

351.69
________________

TOTAL SUBCAPITOL 9.5 Gràfica ............................................

2,810.12

SUBCAPITOL 9.6 Audiovisuals
AV1

pa Pantalla interactiva incrustada en buit existent

Pantalla interactiva incrustada en buit existent composta per:
- Pantalla interactiva de 32" Full HD amb altaveus incorporats, format 16:9
- Porta abatible per accés del darrere a la pantalla realitzada en Dm de 16 mm acabat lacat RAL igual
a la pintura de la sala, amb pany
- 2 platines d'acer lacades de 5 cm d'ample, per subjecció de la pantalla, ancorades a la paret i a la pantalla
Per poder incrustar la pantalla serà necessari fer un forat més gran en la paret existent per la part posterior
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte
funcionament i instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

52

Veure plànols de detall
_________________________________________________
1.00
AV2

u

609.54

609.54

Projector Full HD

Projector Full HD amb sortida d'àudio, 4000 ansi lúmens, per projectar sobre pantalla de projecció
Inclòs suport del projector per aconseguir la distància i altura òptima de projecció
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte
funcionament i instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries
_________________________________________________
1.00
AV3

u

1,609.89

1,609.89

Pantalla per projecció

Pantalla per projecció de 500x280cm, ancorada a paret existent
Inclòs ancoratge a paret
_________________________________________________
AV4

u

1.00

Altaveus

390.27

390.27

Altaveus creative o similar amb subwoofer incorporat per connectar a projector
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte
funcionament i instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries
_________________________________________________
2.00
AV5

u

200.00

400.00

Pantalla interactiva de 32" Full HD

Pantalla interactiva de 32" Full HD amb altaveus incorporats, format 16:9
El suport per a la pantalla està inclòs en una altra partida
Inclòs cablejat, connexió a la presa de corrent i tot el material i mitjans necessari per al seu correcte
funcionament i instal·lació. Incloses canaletes si fossin necessàries
_________________________________________________
3.00
AV6

u

609.54

1,828.62

USB per a pantalles

USB per bolcar el contingut de l'audiovisual i dels interactius en el projector i les pantalles, compatible amb els dispositius als quals es va a connectar
_________________________________________________
5.00

14.64

73.20
________________

TOTAL SUBCAPITOL 9.6 Audiovisuals ..................................

4,911.52

SUBCAPITOL 9.7 Altres
A1

pa Muntatge i instal.lació

Muntatge i instal·lació de tots els elements descrits anteriorment
Inclosos tots els mitjans, materials, cablejat i connexions necessàries per a la correcta instal·lació de
tots els elements
_________________________________________________
0.60

2,100.00

TOTAL SUBCAPITOL 9.7 Altres ..............................................
TOTAL CAPITOL 9 PROJECTE MUSEITZACIÓ ......................................................................................

1,260.00
________________

1,260.00
____________
42,183.91

CAPITOL 10 RAMPA EXTERIOR
F221CA20

m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny n/clasf.,m.mec.

Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics
ocupacio rampa

1

72.00

1.50

108.00
______________________________________________________
108.00

G3J22610

4.12

444.96

m3 Escullera pedra calc.,pes=100-400kg,col.+pala carreg.

Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora
escullera sota
escullera sobre

1
1

24.00
24.00

0.80
0.80

1.50
1.20

28.80
23.04
______________________________________________________
51.84
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REUTIL

m3 Reutilitzacio terres sobrants i compactació

Reutilitzacio de terres sobrants per omplir forats per posar a sobre la subbase de tot-u.
_________________________________________________
G921201J

1.00

m3 Subbase tot-u art.,col.estened.+picon.mat.98%PM

275.23

275.23

Subbase de tot-u artificial, col.locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM
rampa

1

45.50

0.15

6.83
______________________________________________________
6.83

F96AU020

m

30.90

211.05

Vorada xapa acer corten,g=8mm,h=200mm,col.base form.

Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col.locada amb base de formigó
vorada

G9GA5QB6

1

61.00

61.00
______________________________________________________
61.00

m3 Paviment form.vibr.HM-30/B/10/I+E,transp.manual,vibr.remol.manua

39.50

2,409.50

Paviment de formigó vibrat HM-30/B/10/I+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, escampat amb transport interior manual, estesa i vibratge amb regle vibratori, remolinat manual.
Inclosos els talls del paviment amb disc per les dilatacions.
rampa

1

45.50

0.15

6.83
______________________________________________________
6.83

G9Z4MA2G

129.20

882.44

m2 Malla el.b/corr.obra manip.taller ME 15x15,D:10-10,B 500 SD,6x2,

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x
15 D: 10 - 10 B 500 SD 6 x 2,2, segons UNE 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera
_________________________________________________
45.50
G2242311

9.76

444.08

m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.<=1,5m,m.mec.,95%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 1,5 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM
_________________________________________________
GR913010

50.00

ML BARANA FUSTA TRACTADA

5.23

261.50

BARANA DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU COMPOSTA DE MUNTANTS VERTICALS CADA 2,0 m.I 2 TRAVESSERS HORITZONTALS A 0,5 I 1 m. D'ALÇADA.
ES SOTERRARÀ 40 CM DINS A TERRA.
barana rampa

1
1

24.00
9.00

24.00
9.00
______________________________________________________
33.00

34.02

TOTAL CAPITOL 10 RAMPA EXTERIOR.................................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

1,122.66
________________

8,301.28
____________
197,000.00
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III- PRESSUP
POST D’EXE
ECUCIÓ MAT
TERIAL

0

PRELIMINARS
S I ENDERROCS
S .........................................................................................................................

12,208.19

1

RAM DE PALE
ETA................................................................................................................................................

35,809.11 18.18

2

REVESTIMENT
TS ................................................................................................................................................

8,927.37

4.53

3

PAVIMENTS........................................................................................................................................................

12,492.31

6.34

4

FUSTERIA I VIIDRIERIA .....................................................................................................................................

21,903.72 11.12

5

SANEJAMENT
T ....................................................................................................................................................

3,324.77

1.69

6

PINTURA.............................................................................................................................................................

4,709.62

2.39

7

INSTAL.LACIO
ONS ...............................................................................................................................................
-7.1

-CLIMA
ATITZACIO ........................................................................................................

255,211.08

-7.2

-RENO
OVACIO AIRE.....................................................................................................

33,214.16

-7.3

-ELECT
TRICITAT ..........................................................................................................

88,626.44

-7.4

-IL.LUM
MINACIO............................................................................................................

44,536.67

-7.5

-AIGUA
A ........................................................................................................................

22,821.84

-7.6

-CONTRAINCENDIS ...................................................................................................

11,730.53

8

ALTRES ..............................................................................................................................................................

9

PROJECTE MU
USEITZACIÓ ...............................................................................................................................

10

-9.1

-Mobiliaari ......................................................................................................................

188,781.11

-9.2

-Estructures .................................................................................................................

570.70

-9.3

-Altres elements ...........................................................................................................

22,115.33

-9.4

-Il.luminnació, electricitat i dades ..................................................................................

111,735.13

-9.5

-Gràficaa ........................................................................................................................

22,810.12

-9.6

-Audiovvisuals ...............................................................................................................

44,911.52

-9.7

-Altres...........................................................................................................................

11,260.00

RAMPA EXTER
RIOR ............................................................................................................................................

46,140.72 23.42

999.00
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42,183.91 21.41

8,301.28
__________________

TOTAL EX
XECUCIÓ MATER
RIAL

6.20

197,000.00
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III- PLEC DE CONDICIONS

1- PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONOMIQUES

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, medicions i pressupost).
Les ordres i instruccions de 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 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 subscribint-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
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 relacions establertes a certificacions valorades i a liquidació
final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra.
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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 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
Verificació dels documents del projecte
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.

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 seràn 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 respondràn 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 extendre 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.
- 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
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.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.
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.
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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 medicions 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.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte
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 subscribint 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.
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 medicions.
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 perturbar 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 relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars
Camins i accessos
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat.
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.
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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 encomenats 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 imprevisyes 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.
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.

Prórroga 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.

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra
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.

Condicions generals d'execució dels treballs
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.
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.

Obres ocultes
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'extendran 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 medicions.

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 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
exteses i abonades a bon compte.
Com a conseqüència de l'expresat 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.
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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 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.

Dels materials i dels aparells. La seva procedència
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.
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.

Presentació de mostres
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.

Materials no utilitzables
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 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 tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del
seu transport.

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.
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.
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.

Despeses ocasionades per proves i assaigs
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)

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.

Obres sense prescripcions
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament 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
De les recepcions provisionals
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.
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà 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 en estat de ser admeses.
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.
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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.

Documentació final d'obra
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.

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra
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'extendrà 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.

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.

Conservació de les obres rebudes provisionalment
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 la recepció definitiva
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.

Prórroga del termini de garantia
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 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
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.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 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.
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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.
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.
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.

Execució de treballs amb càrrec a la fiança
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.

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, accedis 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 consideran 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 enfermetats 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.
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.
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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 anàlog 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 Contractiste 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
fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint 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.

Emmaguetzament de materials
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments 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.
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, percibint 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
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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 nómines 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, capataços, 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, la medició 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 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 preceptui 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 medició 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 medició 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.
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4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econòmiques"
determina.
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions
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
medició que haurà practicat l'Aparellador.
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició 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.
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre 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'extendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades
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.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada
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:
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 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
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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 mutues
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 medicions 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 pero 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.

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 tassats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director.
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.
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Conservació
C
d
de l'obra
Article
A
79.- Si e
el Contractista,, sent la seva obligació,
o
no a
atén la conserv
vació de l'obra durant el term
mini de garantia
a, en el cas qu
ue
l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la re
ecepció definittiva, l'Arquitecte-Director, reppresentant el Propietari,
P
podrà
disposar
d
tot el que calgui perrquè s'atengui la vigilància, n
neteja i tot el que
q s'hagués de menester pper la seva bo
ona conservaciió,
abonant-se
a
tot per compte de
e la Contracta.
En
E abandonar e
el Contractista
a l'edifici, tant per
p bon acabam
ment de les ob
bres, com en el
e cas de resoluució del contra
acte, està oblig
gat
a deixar-ho dessocupat i net en
e el termini qu
ue l'Arquitecte- Director fixi.
Després
D
de la recepció provvisional de l'ed
difici i en el ca
as que la cons
servació de l'ed
difici sigui a cà
càrrec del Contractista, no s''hi
guardaran
g
méss eines, útils, materials, mo
obles, etc. que
e els indispens
sables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fo
os
necessari
n
execcutar.
En
E tot cas, tantt si l'edifici està
à ocupat com si
s no, el Contrractista està ob
bligat a revisarr i reparar l'obrra, durant el termini expressa
at,
procedint
p
en la forma prevista
a en el presentt "Plec de Con
ndicions Econò
òmiques".

Utilització
U
pel contractista d'edificis o be
ens del propiietari
Article
A
80.- Qu
uan durant l'exxecució de les
s obres el Con
ntractista ocup
pi, amb la nec
cessària i prèvvia autorització
ó del Propieta
ari,
edificis
e
o utilitzi materials o útils
ú que pertanyin al Propiet
etari, tindrà obligació de adobar-los i conseervar-los per fer-ne
f
entrega a
l'acabament de
el contracte, en estat de perfecte con
nservació, repo
osant-ne els que s'haguesssin inutilitzat, sense dret a
ndemnització p
per aquesta reposició ni per les millores fettes en els edificis, propietats o materials quue hagi utilitzatt.
in
En
E el cas que en acabar el contracte i ferr entrega del m
material, propie
etats o edifica
acions, no haggués acomplert el Contractissta
amb
a
allò previsst en el paràgra
af anterior, ho realitzarà el Prropietari a costta d'aquell i am
mb càrrec a la ffiança.
signat: L'Arq
quitecte
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El
E present Plecc General, es subscriu en prova de confo
ormitat per la Propietat
P
i el Contractista
C
enn quatriplicat exemplar, un per
cada
c
una de les parts, el terccer per l'Arquite
ecte-Director i el quart per l'e
expedient del Projecte
P
diposiitat en el Col.le
egi d'Arquitecte
es
el
e qual es convvé que donarà fe del seu contingut en cas d
de dubtes o dis
screpàncies.
A Navàs, desem
mbre de 2017
LA PROPIET
TAT
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2- P
PLEC DE CO
ONDICIONS TÈCNIQUES
S GENERAL
LS I PARTICULARS

00 PRELIMIN
NARS I ENDE
ERROCS
F221
F

EXC
CAVACIONS PE
ER A REBAIX DEL
D
TERRENY
Y

DEFINICIÓ:
D
Excavacions
E
am
mb finalitats diverses, que tenen
n com a resultatt el rebaix del te
erreny.
S'han
S
consideratt els tipus següe
ents:
- Neteja i esbrosssada del terreny amb mitjans manuals
m
o mecà
ànics i càrrega sobre
s
camió o contenidor,
c
en eel seu cas
- Rebaix de terre
eny amb càrrega
a mecànica sob
bre camió o abo
ocat de les terres dins de l'obra
- Esplanació en tterreny de trànssit o roca
- Esplanació en tterreny amb mittjans mecànics i càrrega de terrres
- Excavació per a caixa de pavim
ment amb mitjans mecànics i ccàrrega de terre
es
- Excavació per mètodes arqueo
ològics
- Excavació de roca a cel obert amb morter exp
pansiu
L'execució
L
de la unitat d'obra inclou les operac
cions següents:
Excavació:
E
- Preparació de lla zona de treba
all
- Situació dels pu
unts topogràficss
- Excavació de le
es terres
- Càrrega de les terres sobre ca
amió o contenidor, en el seu ca
as
Neteja
N
i esbrossada del terreny:
- Preparació de lla zona de treba
all
- Situació dels pu
unts topogràficss
- Protecció dels elements que s'han
s
de conserv
var
- Esbrossada de
el terreny
- Càrrega de les terres sobre ca
amió
Excavació
E
per m
mètodes arqueollògics:
- Preparació de lla zona de treba
all
- Situació de les referències top
pogràfiques exte
ernes
- Excavació man
nual per nivells
- Passar pel sedàs la terra exca
avada i classifica
ar les restes
- Aixecament de croquis i fotogrrafies dels elem
ments d'interès a
apareguts
Excavació
E
de rocca amb morter expansiu:
e
- Preparació de lla zona de treba
all
- Situació de les referències top
pogràfiques exte
ernes
- Perforació de la
a roca d'acord amb
a
un pla de trreball preestabl ert
- Introducció del morter a les pe
erforacions
- Trossejat de less restes amb martell
m
trencadorr
- Càrrega de la rruna sobre camió o contenidor
CONDICIONS
C
G
GENERALS:
Es
E considera terrreny fluix, el capaç de ser forad
dat amb pala, q
que té un assaig
g SPT < 20.
Es
E considera terrreny compacte,, el capaç de se
er foradat amb p
pic (no amb pala
a), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es
E considera terrreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb m
màquina o escarrificadora (no am
mb pic), que té uun assaig SPT > 50 sense
re
ebot.
Es
E considera terrreny no classificcat, des del cap
paç de ser forad
dat amb pala, qu
ue té un assaig SPT < 20, fins aal capaç de serr foradat amb
màquina
m
o escarrificadora (no am
mb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es
E considera rocca la que pot se
er foradada amb
b compressor (n
no amb màquina
a), que té un reb
bot a l'assaig SP
PT.
NETEJA
N
I ESBR
ROSSADA DEL TERRENY:
Retirada
R
del terreny de qualsevol material existtent (brossa, arrrels, runa, esco
ombraries, etc.), que puguin desstorbar el desen
nvolupament de
e
trreballs posteriorrs.
L'àmbit
L
d'actuació ha de quedarr limitat pel secttor de terreny de
estinat a l'edificació i la zona in
nfluenciada pel pprocés de l'obra
a.
S'ha
S
de deixar una superfície ad
dequada per al desenvolupame
ent dels treballs
s posteriors, lliurre d'arbres, de pplantes, de deix
xalles i d'altres
elements
e
existen
nts, sense fer malbé
m
les constru
uccions, els arb
bres, etc., que s'han de conserv
var.
Els
E forats existen
nts i els que ressultin de les ope
eracions d'esbro
ossada (extracció d'arrels, etc.), han de quedaar reblerts amb les terres de la
mateixa
m
qualitat que el sòl i amb
b el mateix grau
u de compactacció.
S'han
S
de conserrvar en zona a part
p les terres o els elements qu
ue la DF determ
mini.
S'han
S
de trasllad
dar a un abocad
dor autoritzat totts els materials que la DF no ha
agi acceptat com
m a útils.
ESPLANACIÓ:
E
L'excavació
L
per a esplanacions s'aplica en gran
ns superfícies, ssense que hi ha
agi cap tipus de problema de m
maniobra de màq
quines o
camions.
c
El
E fons de l'exca
avació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la incclinació prevista
a.
S'han
S
de deixar els talussos perrimetrals que fix
xi la DF
Toleràncies
T
d'exxecució:
- Replanteig: ± 1
100 mm
- Nivells: ± 50 m
mm
- Planor: ± 40 m
mm/m
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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
EXCAVACIÓ:
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 CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT
No inclou la tala d'arbres.
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 facin 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

K215_01

ENDERROC DE COBERTES

DEFINICIÓ:
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió,
o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
carrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Arrencada dee llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i
retirada de runa
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
- Arrencada de bunera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
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- Tall d'armadures i elements metàl·lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de
les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus
han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que
estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a demolir no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L''operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les
haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de
demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes a l'Ordre de 31 d'octubre
de 1984.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols
d'acord amb l'establert a la UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que
imipideixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
-ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats
al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF
-ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES,
ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS,
RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT
-ARRENCADA DE BUNERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT
-ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ORDEN 31/10/1984 Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
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ORDEN 7/1/1987 Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con
riesgo de amianto.
ORDEN 26/7/1993 Orden de 26 de julio de 1993 por la que se modifican los artículos 2, 3 y 13 de la orden de 31 de octubre de 1984 por la
que se aprueba el reglamento sobre trabajos con amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen
normas complementarias al citado Reglamento
* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
K216_01

ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES

DEFINICIÓ:
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i
convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m
com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de
l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es
disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a observar les
lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 Kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé
altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i abans
d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
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Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest cas,
proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
ENDERROC PUNTUAL:
unitat mesurada segons especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones
K218_01

ARRENCADA I REPICAT DE REVESTIMENTS

DEFINICIÓ:
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre
camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb
marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o
contenidor
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de València sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans
manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o
contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
- Preparació de la zona de treball
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
- Desmuntatge per parts, i classificació del material
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de
les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que
estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
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La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS O SOSTRES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones
K219_01

ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES

DEFINICIÓ:
Arrencada de paviments i enderroc de solera, amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els elements següents:
- Solera de formigó
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Demolició de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de runa sobre camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de
les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en
obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a
mínim:
- Mètode d'enderroc i fases
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats per els treballs
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de
mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió
del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitametn s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de
construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE
RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes.
* PG 3/75 MOD 6 Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* NTE-ADD/1975 Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del
terreno. Desmontes. Demoliciones
K21A

DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLE

DEFINICIÓ:
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es
disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 Kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui
situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
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 de runa.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2
m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida >1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé
altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGES
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

1- PALETARIA
K936_01

SOLERA DE FORMIGÓ

DEFINICIÓ:
Formació de solera amb formigó vibrat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
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- Col·locació del formigó
- Execució de junts de formigonat
- Protecció i cura del formigó fresc
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser de més de 5 m. El junts han de ser d'una
fondària >= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm.
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords
amb d'altres elements constructius. Aquests 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 del paviment i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
B0651080
Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment
DEFINICIÓ:
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 la EHE.
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 pretensat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: 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, consistencia 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 en la designació, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte
el fum de sílice.
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 sílice 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 sílice
no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un
país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
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- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns(UNE-EN 197-1)
- Formigó pretensat: Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307)
- 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 80303-3)
Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 pretensat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
DEFINICIÓ:
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 la EHE.
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 pretensat
La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: 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, consistencia 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 en la designació, les garanties i les dades que el
subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni addicions de cap altre tipus, excepte
el fum de sílice.
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 sílice 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 sílice
no ha de superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar
els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un
país membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa: Ciments comuns(UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials(UNE 80307)
- Formigó armat: Ciments comuns(UNE-EN 197-1)
- Formigó pretensat: Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80307)
- 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 80303-3)
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Classe del ciment: 32,5 N
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 pretensat: >= 275 kg/m3
- A totes les obres: <= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 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 kg/m3
- Formigó armat: <= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat: <= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- Consistència fluida: 10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca: Nul
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
- Consistència fluida: ± 2 cm
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 és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
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 és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
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- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

D060_01

FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT

DEFINICIÓ:
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 la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca: 0 - 2 cm
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm
- Consistència tova: 6 - 9 cm
- 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
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

E31B

ARMADURES PER A RASES I POUS

DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, a
l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
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 la elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de la EHE i la UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies perjudicials.
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La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una
resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior
a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments establerts a la UNE 36-832,
l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal·lació industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i
autoritzats per la DF
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels
diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
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 la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a
l'article 37.2.4. 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.
Distància lliure armadura - parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres a de seguir les
prescripcions de la EHE, article 66.5.
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no hi hagi empalmaments i la peça
estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
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.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
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 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades 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
Armadura transversal a la zona de solapament: Secció armadura transversal (At) >= Dmàx (Dmàx = Secció barra solapada de diàmetre
major)
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord
amb la normativa vigent.
3.- UNITAT I CRITERIS 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:
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes.
B0B2A000
DEFINICIÓ:

ACER B/CORRUGADA B 500 S
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Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.
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.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, amb les excepcions següents:
- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat),
país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
Mides nominals:
+-----------------------------------------+
¦Diàmetre ¦ Àrea de la secció ¦ Massa ¦
¦nominal e ¦ transversal S ¦
¦
¦ (mm) ¦
(mm2)
¦ (Kg/m) ¦
¦----------¦--------------------¦---------¦
¦ 6
¦
28,3
¦ 0,222 ¦
¦ 8
¦
50,3
¦ 0,395 ¦
¦ 10
¦
78,5
¦ 0,617 ¦
¦ 12
¦
113
¦ 0,888 ¦
¦ 14
¦
154
¦ 1,21 ¦
¦ 16
¦
201
¦ 1,58 ¦
¦ 20
¦
314
¦ 2,47 ¦
¦ 25
¦
491
¦ 3,85 ¦
¦ 32
¦
804
¦ 6,31 ¦
¦ 40
¦ 1260
¦ 9,86 ¦
+-----------------------------------------+
Característiques mecàniques de les barres:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació ¦
¦
¦
¦ fy (N/mm2) ¦unitaria ¦de rotura ¦fs/fy ¦
¦
¦
¦
¦de rotura¦(sobre base ¦
¦
¦
¦
¦
¦fs(N/mm2)¦de 5
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦diàmetres ¦
¦
¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦
¦B 400 S ¦Soldable ¦ >= 400
¦>= 440 ¦>= 14%
¦>= 1,05 ¦
¦B 500 S ¦Soldable ¦ >= 500
¦>= 550 ¦>= 12%
¦>= 1,05 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Designació¦Lìm elàstic¦ Resist ¦Relació ¦Allarg.de ¦Allarg ¦Relació¦
¦
¦ Re (MPa) ¦a la ¦Re-real/ ¦rotura ¦total ¦Rm/Re ¦
¦
¦
¦tracció ¦Re-nominal ¦(s/base de ¦càrrega¦
¦
¦
¦
¦Rm (MPa) ¦
¦5 diametres¦màxima ¦
¦
¦----------¦-----------¦---------¦------------¦-----------¦-------¦-------¦
¦B 400 SD ¦ >= 400 ¦>= 480 ¦>= 1,20 ¦>= 20% ¦ 9% ¦>= 1,20¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦<= 1,35¦
¦B 500 SD ¦ >= 500 ¦>= 575 ¦>= 1,25 ¦>= 12% ¦ 8% ¦>= 1,15¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦<= 1,35¦
+-------------------------------------------------------------------------+
Composició química:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Anàlisis ¦ C ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦ P ¦ S ¦ N ¦
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦
%màx.
¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦
¦Colada ¦ 0,22 ¦
0,50
¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012 ¦
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦
¦Producte ¦ 0,24 ¦
0,52
¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065): Nul·la
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensió mitjana 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 trencament 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
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Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal
- Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal
- Massa: ± 4,5% massa nominal
- Ovalitat:
+----------------------------------+
¦Diàmetre nominal¦Diferència màxima¦
¦ e (mm)
¦
(mm)
¦
¦
6
¦
1
¦
¦
8
¦
1
¦
¦ 10
¦ 1,50
¦
¦ 12
¦ 1,50
¦
¦ 14
¦ 1,50
¦
¦ 16
¦ 2,00
¦
¦ 20
¦ 2,00
¦
¦ 25
¦ 2,00
¦
¦ 32
¦ 2,50
¦
¦ 40
¦ 2,50
¦
+----------------------------------+
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma
EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida servida.
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes 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%
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado
UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón
armado.
B0B3_01

MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER

DEFINICIÓ:
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de soldadura elèctrica als punts de
contacte.
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.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus d'acer (geometria del corrugat),
país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-811).
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092.
Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2):
- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de
major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels nusos)
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats: 2% del total
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total
Amplària del panell: 2,15 m
Llargària del panell: 6 m
Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula
Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦
Assaig de tracció
¦
¦ filferros ¦ desdoblat ¦-----------------------------------------¦
¦
¦ ß=90°
¦ Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació ¦
¦
¦ ß=20°
¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura ¦ fs/fy ¦
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¦
¦ d(diàmetre ¦ fy ¦ fs ¦ (sobre base ¦
¦
¦
¦ mandril) ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦ de 5 D) ¦
¦
¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦--------¦
¦ B 500 T ¦ 8d
¦ 500 ¦ 550 ¦ 8
¦ 1,03 ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068): Nul·la
Tensió mitjana d'adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm: >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2
Tensió de trencament per adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm: >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm: >= 95% secció nominal
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la norma UNE 36-068 i UNE 36-065.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla.
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d'adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma
EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció corresponents a la partida servida.
En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agresivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes 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 CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado.
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado.
D070_01

MORTER SENSE ADDITIUS

DEFINICIÓ:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Resistència orientativa en funció de les dosificacions:
- 1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2
- 1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2
- 1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser
poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros
resistentes de Fábrica de Ladrillo.
D0701461 / D0701821 / D0701641 / D070A4D1
Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.
DEFINICIÓ:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Resistència orientativa en funció de les dosificacions:
- 1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2
- 1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2
- 1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser
poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
DEFINICIÓ:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM I i CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigència de blancor
Resistència orientativa en funció de les dosificacions:
- 1:8 / 1:2:10: >= 20 kg/cm2
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7: >= 40 kg/cm2
- 1:4 / 1:0,5:4: >= 80 kg/cm2
- 1:3 / 1:0,25:3: >= 160 kg/cm2
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el con d'Abrams. La plasticitat ha de ser
poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
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.
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.
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros
resistentes de Fábrica de Ladrillo.
B051_01

CIMENT

DEFINICIÓ:
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-03 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)
- 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.
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM):
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol.
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
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- 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 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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions nominals de tots els seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte
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- Restriccions d'utilització
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Dates de producció i d'ensacat del ciment
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació 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
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 CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REAL DECRETO 1313/1988 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 17/1/1989 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 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 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.
RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-03).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
B011_01

AIGUA

DEFINICIÓ:
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 pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
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 7-234): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/l
- En la resta de casos: <= 1 g/l
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat: <= 1 g/l
- Formigó armat: <= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l
- Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235): <= 15 g/l
- 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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros
resistentes de Fábrica de Ladrillo.
B031_01

SORRA

DEFINICIÓ:
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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 argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): 0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul·la
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 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretensat: <= 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 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcàri: <= 1% 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 obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75
- Resta de casos: >= 80
Friabilitat (UNE 83-115): <= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% 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: <= 15% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- 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%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que
hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador / Número de sèrie del full de subministrament / Nom de la cantera / Data del lliurament / Nom del peticionari / Tipus de granulat / Quantitat de granulat subministrat / Denominació del granulat(d/D) /Identificació del lloc de subministrament
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros
resistentes de Fábrica de Ladrillo.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B033_01

GRAVA

DEFINICIÓ:
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:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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)
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
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Ús admissible: Reblerts per a drenatges
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:
- 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
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcàries: <= 2% en pes
- Per a graves granítiques: <= 1% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238): >= 0,20
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 0,25% en pes
Partícules toves (UNE 7-134): <= 5% en pes
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats reciclats mixtos: < 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): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082): Baix o nul
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
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Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134): < 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
- Granulats reciclats mixtos: < 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
GRAVA PER A DRENATGES:
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) 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.
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149): <= 40
Equivalent de sorra: > 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que
hi han de constar, com a mínim, les dades següents:
- Nom del subministrador
- Número de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions
establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y
puentes.
GRAVA PER A DRENATGES:
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial

B0D2

TAULONS

DEFINICIÓ:
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): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 150000 kg/cm2
- Fusta d'avet: Aprox. 140000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

90

Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Amplària nominal: ± 2 mm
- Gruix:
+----------------------------------------+
¦ 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0D6

PUNTALS

DEFINICIÓ:
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl·lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
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.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi: Aprox. 150000 kg/cm2
- Fusta d'avet: Aprox. 140000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2 mm
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Fletxa: ± 5 mm/m
PUNTAL METÀL·LIC:
Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Llargària del puntal
¦
¦Alçària de muntatge ¦----------------------------------------------¦
¦
¦ 3 m ¦ 3,5 m ¦ 4 m ¦ 4,5 m ¦ 5 m ¦
¦---------------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦----------¦
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¦
2M
¦ 1,8 T ¦ 1,8 T ¦ 2,5 T ¦ - ¦
-¦
¦
2,5 M
¦ 1,4 T ¦ 1,4 T ¦ 2,0 T ¦ - ¦
-¦
¦
3M
¦ 1 T ¦ 1 T ¦ 1,6 T ¦ - ¦
-¦
¦
3,5 M
¦ - ¦ 0,9 T ¦ 1,4 T ¦ 1,43 T ¦ 1,43 T ¦
¦
4,0 M
¦ - ¦ - ¦ 1,1 T ¦ 1,2 T ¦ 1,2 T ¦
¦
4,5 M
¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,87 T ¦ 0,87 T ¦
¦
5M
¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,69 T ¦
+--------------------------------------------------------------------+
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PUNTAL DE FUSTA:
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
PUNTAL METÀL·LIC:
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B4LD_01

SEMIBIGUETA DE FORMIGÓ ARMAT

DEFINICIÓ:
Element prefabricat semiresistent format per una sola de ceràmica, o per motlles ceràmics formigonats, o per una sola de formigó, amb
armadura bàsica inferior, rigiditzador superior i gelosia d'unió incorporada entre ambdues, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop
completat a l'obra.
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.
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del sistema de sostre utilitzat.
La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament que calgui, els esforços originats durant la seva posada a l'obra.
Ha de tenir concedida i ha de ser vigent l'Autorització d'ús amb la fitxa de característiques tècniques, d'acord amb la normativa vigent.
Si l'element s'ha fabricat a l'àmbit territorial de Catalunya ha de tenir concedida i en vigència l'autorització administrativa de la Generalitat
de Catalunya d'acord amb el decret 71/1995 de 7 de gener.
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes. 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.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en la instrucció EHE.
El formigó de les biguetes ha de complir les condicions de l'art. 30 i s'ha de tipificar segons l'art. 39.2 de l'EHE
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les que fan referència a la seva
durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes d'exposició.
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instrucción para la Recepción de Cementos”. Ha de ser del
tipus pòrtland normal, amb addicions actives o putzolànic.
No s'han d'utilitzar barreges de ciment de procedència diferent.
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin pertorbacions en el
procés d'adormiment i d'enduriment, ni qe afectin a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures front a la corrosió.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació ha de garantir la resistència adequada i la durabilitat del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre per l'acció dels agents exteriors a
què han d'estar sotmesos a l'obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de roques toves, friables o poroses, ni d'aquelles que continguin compostos ferrosos, guix, nòduls
de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.
Els acanalats de la peça, han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les prescripcions relatives al recobriment
de les armadures.
Les peces ceràmiques han d'estar tallades a biaix de cartabò en els seus extrems per facilitar l'entrada de formigó en els junts.
Els paraments de les peces ceràmiques col·laborants que han d'estar en contacte amb el formigó han de tenir estries o ratlles.
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura.
L'amplària dels junts entre les peces ha de ser constant.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de la semibigueta ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície.
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les
exigències de la EHE, art.31.1.
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques electrosoldades en gelosia segons la EHE art.31.4,
als elements de connexió de les armadures bàsiques electrosoldades.
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta.
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir l'article 10 de l'EFHE.
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de l'EFHE.
Nombre de barres armadura bàsica inferior: >= 2
Contrafletxa: <= 0,2% L
Fletxa lateral: <= 1/300 L
Planor:
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- Superfícies vistes: <= 5 mm/2 m
- Superfícies ocultes: <= 20 mm/2 m
Gruix de les peces ceràmiques:
- Col·laborants: >= 10 mm
- De motlle : >= 7 mm
Fondària de les estries : >= 2 mm
Separació entre els junts (h: alçària de la peça): >= 10 mm, >= 1/8 h
Resistència característica a la compressió de les peces ceràmiques: >= 250 kg/cm2
Absorció específica de l'aigua (UNE 67-027): <= 22%
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: >= 25 N/mm2
Diàmetre dels buits del formigó: <= 2 mm
Fissuració: Sense fissures visibles
Toleràncies:
- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2%
- Llargària: ± 30 mm
- Pas de gelosia: ± 5%
- Alineació lateral de les peces ceràmiques: ± 3 mm
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques han de ser iguals o
superiors a les indicades al projecte executiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La semibigueta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:
- Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data fabricació i longitud) coincideixen amb les dades
del full de subministrament
- Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús i coincideixen amb les especificades al projecte
executiu
- Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de l'EFHE
- Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control intern de fabricació dels elements signada per
persona física d'acord amb l'art. 3.2, apartat E, de l'EFHE
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de transport, descarrega i
manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra
Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports -que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no
superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat d'indicació del propi fabricant
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats entre 10 i 20 cm dels extrems i en el
centre, de manera que no tinguin contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)
B4LZ_01

REVOLTÓ INDUSTRIALITZAT

DEFINICIÓ:
Revoltons per a la fabricació de sostres unidireccionals amb elements resistents industrialitzats.
S'han considerat els materials següents:
- Revoltons de ceràmica
- Revoltons de morter de ciment
- Revoltons de poliestirè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització d'Us" del sistema de sostre utilitzat.
El perfil de la peça ha de complir en qualsevol punt:
- Peces resistents: h > c/8
- Peces alleugeridores o recuperables: h > c/6
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat
c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça.
Càrrega de rotura a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré expandit, i segons UNE 67037 per a peces
d'altres materials
Resistència a compressió en peces col·laborants: >= fck formigó del sostre
No hi ha d'haver deformacions ni cantells escantonats.
Toleràncies:
- Alçària:
- Revoltó ceràmic: ± 1,5%
- Revoltó de morter de ciment: ± 3,0 mm
- Revoltó de poliestiré: ± 1,5%
- Amplària:
- Revoltó ceràmic: ± 1,0%
- Revoltó de morter de ciment: ± 3,0 mm
- Revoltó de poliestiré: ± 1,0%
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- Llargària:
- Revoltó ceràmic: ± 1,5%
- Revoltó de morter de ciment: ± 3,0 mm
- Angles diedres: ± 3°
Toleràncies de fletxa en arestes o diagonals planes:
- Per a dimensions < 20 cm
- Revoltó ceràmic: ± 2,0 mm
- Revoltó de morter de ciment: ± 1,0 mm
- Per a dimensions >= 20 cm
- Revoltó ceràmic: ± 3,0 mm
- Revoltó de morter de ciment: ± 2,0 mm
REVOLTÓ CERÀMIC:
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argilosa.
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si té un so agut en ser colpejada i un color uniforme en trencar-se.
A les peces resistents no s'han d'admetre superficies fissurades a la cara superior ni a la cara inferior ni a les ales de suport ni als envans
laterals.
La reducció de resistència per partícules de calç (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i assecatge posterior) ha de ser
inferior al 10%.
Eflorescències (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
Succió d'aigua (UNE 67-031): <= 10 g/dm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027): <= 25%
Expansió per humitat (UNE 67-036): <= 1,8 mm/m
Escrostonaments (UNE 67-039): <= 15 mm
En peces ceràmiques el valor mig de l'expansió per humitat no ha de ser major que 0.55 mm/m determinat segons UNE 67036
REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT:
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter de ciment pòrtland, granulat, aigua i, eventualment, additius.
Densitat aparent: 0,8 - 1,2 kg/dm3
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
Peça rígida d'escuma de poliestirè expandit amb estructura de cèl·lula tancada.
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >= 130°C.
Densitat aparent: >= 15 kg/m3
Absorció d'aigua: <= 0,4%
Les peces que quedin exposades a l'exterior durant la vida útil de l'edifici han de tenir, com a mínim, una classificació de comportament al
foc de tipus M1 segons UNE 23727
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques físico-mecàniques han de ser iguals o
superiors a les indicades al projecte executiu.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Dimensions i d'altres característiques
REVOLTÓ CERÀMIC O DE MORTER DE CIMENT:
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb l'Autorització d'ús i que coincideixen amb les especificades als plànols del
projecte executiu
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió, i si la peça es ceràmica, de l'expansió
per humitat segons l'apartat 11.1 de l'EFHE
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de poliestirè que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb l'Autorització d'ús i que coincideixen amb les especificades als plànols del
projecte executiu
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió
- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc declarada s'ha determinat segons la UNE-EN
13501-1
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la ejecución de Forjados
unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)
REVOLTONS CERÀMICS:
* UNE 67020:1986 Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones, clasificación y características.
K43J

BIGUETES DE FUSTA LAMINADA

DEFINICIÓ:
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada o fusta laminada, utilitzats directament o formant peces compostes.
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S'han considerat els elements següents:
- Biguetes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'elements estructurals nous:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions, en el seu cas
Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir
sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements
d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments.
Toleràncies d'execució:
- Llargària de l'element:
- D'1 m, com a màxim: ± 2 mm
- D'1 a 3 m: ± 3 mm
- De 3 a 6 m: ± 4 mm
- De 6 a 10 m: ± 5 mm
- De 10 a 15 m: ± 6 mm
- Aplomat:
- Pilars: <= H/1000, <= 25 mm
- Bigues (D=cantell): <= D/250
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): <= 15 mm
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2
mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol.
Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la
superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar.
Toleràncies d'execució:
- Diàmetre dels cargols: ± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm: ± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm: ± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm: ± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm: ± 3,0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en
obra.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la
DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu
treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix
exactament amb la posició definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador
sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions
Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o
pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
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La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals
s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les
peces d'unió.
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar
en una segona pasada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS EN M3:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels
encaixos i solapaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas.
* UNE 19900-1:2005 Baterías metálicas para la centralización de contadores de agua. Parte 1: Baterías de acero con uniones soldadas.
* UNE-EN 1193:1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinación de la resistencia al esfuerzo
cortante y de las propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra.
* UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores
característicos.
* UNE-EN 1195:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Comportamiento del cerramiento estructural del forjado.
* UNE-EN 1912:1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales.
* UNE-EN 28970:1992 Estructuras de madera. Ensayos de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la
densidad de la madera. (ISO 8970:1989)
* UNE-EN 336:1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.
* UNE-EN 338:1995 Madera estructural. Clases resistentes.
* UNE-EN 380:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Principios generales para los ensayos de carga estática.
* UNE-EN 383:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de
aplastamiento para los elementos de fijación tipo clavija.
* UNE-EN 384:1996 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad.
UNE-EN 385:2002 Empalmes para unión dentada en madera estructural. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación.
* UNE-EN 408:1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de
algunas propiedades físicas y mecánicas.
* UNE-EN 409:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los elementos de fijación de tipo
clavija. Clavos.
* UNE-EN 518:1996 Madera estructural. Clasificación. Requisitos de las normas de clasificación visual resistente.
* UNE-EN 595:1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las
cerchas.
* UNE-EN 789:1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados
de la madera.
* UNE-EN 912/AC:2001 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
UNE-EN 912:2000 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
* UNE-EN 387:2002 Madera laminada encolada. Empalmes mediante uniones dentadas de grandes dimensiones. Especificaciones y
requisitos mínimos de fabricación.
K43P

ENCAVALLADES DE FUSTA LAMINADA

DEFINICIÓ:
Formació d'elements estructurals amb perfils de fusta serrada o fusta laminada, utilitzats directament o formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Encavallades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació d'elements estructurals nous:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i nivellació definitius
Execució de les unions, en el seu cas
Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
El tipus d'unió i els materials utilitzats per a la unió han de ser els indicats a la DT En el seu defecte cal verificar que son capaços de resistir
sense deformacions els esforços als que estaran sotmesos.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus de fusta, escairades i elements
d'unió, s'han de correspondre amb les indicacions de la DT
Els recolzaments de bigues i encavallades s'ha de fer sobre superfícies horitzontals.
Els extrems dels pilars, bigues i biguetes han de restar separats dels paraments, per tal de evitar podriments.
Toleràncies d'execució:
- Llargària de l'element:
- D'1 m, com a màxim: ± 2 mm
- D'1 a 3 m: ± 3 mm
- De 3 a 6 m: ± 4 mm
- De 6 a 10 m: ± 5 mm
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- De 10 a 15 m: ± 6 mm
- Aplomat:
- Pilars: <= H/1000, <= 25 mm
- Bigues (D=cantell): <= D/250
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): <= 15 mm
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2
mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol.
Un cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de la unió més 1 mm, sense arribar a la
superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1 filet, com a mínim.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han de bloquejar.
Toleràncies d'execució:
- Diàmetre dels cargols: ± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm: ± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm: ± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm: ± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm: ± 3,0 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en
obra.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la
DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu
treball estructural, la peça ha de ser substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats.
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada unió coincideix
exactament amb la posició definitiva.
No s'han de forçar les peces per a realitzar les unions.
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador
sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec de Condicions
Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran les capes de vernís o
pintura, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.
Després de perforar les peces s'han de separar per a eliminar les rebaves.
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, els quals
s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el definitiu.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les
peces d'unió.
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar
en una segona pasada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS EN M3:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament
per la DF.
El volum de les peces compostes es la suma dels volums de cada un dels seus perfils, llargària x secció teòrica, incloent la llargària dels
encaixos i solapaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 56544:2003 Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas.
* UNE 19900-1:2005 Baterías metálicas para la centralización de contadores de agua. Parte 1: Baterías de acero con uniones soldadas.
* UNE-EN 1193:1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera laminada encolada. Determinación de la resistencia al esfuerzo
cortante y de las propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra.
* UNE-EN 1194:1999 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases resistentes y determinación de los valores
característicos.
* UNE-EN 1195:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Comportamiento del cerramiento estructural del forjado.
* UNE-EN 1912:1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de especies y calidad visuales.
* UNE-EN 28970:1992 Estructuras de madera. Ensayos de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la
densidad de la madera. (ISO 8970:1989)
* UNE-EN 336:1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y tolerancias.
* UNE-EN 338:1995 Madera estructural. Clases resistentes.
* UNE-EN 380:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Principios generales para los ensayos de carga estática.
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* UNE-EN 383:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de
aplastamiento para los elementos de fijación tipo clavija.
* UNE-EN 384:1996 Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad.
UNE-EN 385:2002 Empalmes para unión dentada en madera estructural. Especificaciones y requisitos mínimos de fabricación.
* UNE-EN 408:1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de
algunas propiedades físicas y mecánicas.
* UNE-EN 409:1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los elementos de fijación de tipo
clavija. Clavos.
* UNE-EN 518:1996 Madera estructural. Clasificación. Requisitos de las normas de clasificación visual resistente.
* UNE-EN 595:1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las
cerchas.
* UNE-EN 789:1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados
de la madera.
* UNE-EN 912/AC:2001 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
UNE-EN 912:2000 Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera.
* UNE-EN 387:2002 Madera laminada encolada. Empalmes mediante uniones dentadas de grandes dimensiones. Especificaciones y
requisitos mínimos de fabricación.
B5ZZ

MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

DEFINICIÓ:
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de carener
- Peça de suport per a bunera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés continu
de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 40x40 cm
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer
galvanitzat per a ancoratge
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per un rodó
d'acer galvanitzat
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bunera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de 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
PAPER KRAFT:
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.
Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005): 7,5%
Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Toleràncies:
- Gramatge: ± 4%
- Contingut d'humitat: ± 1%
- Resistència a l'esqueixament: - 15%
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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 ¦ >=110 goma ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦---------------¦
¦Clau: Plom
¦
- ¦ >= 20 exterio¦ >= 2
¦
¦Clau: Pàstic
¦
- ¦ >= 15 exterio¦ >= 5
¦
+-------------------------------------------------------------+
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport.
Amplària de la vessant de plom: 120 mm
Secció de la ventilació: >= 100 cm2/m
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport.
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 1%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.
PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUB D'ACER GALVANITZAT, ANCORATGE, PEÇA DE SUPORT, PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES, CLAU, VIS, GANXO U REIXA:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
PAPER KRAFT:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
PERFIL DE SUPORT DE CARENER:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
PAPER KRAFT, PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B7Z
MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
DEFINICIÓ:
Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'execució d'una impermeabilització realitzada amb membrana.
S'han considerat els tipus següents:
- Llistó de fusta de pi de secció triangular de 50x50 mm
- Platina d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix per a fixació de làmines impermeabilitzants.
- Paper kraft perforat
- Làmina de neoprè de 2 a 20 mm de gruix
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LLISTÓ DE FUSTA DE PI:
Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de putrefacció, ni corcs, ni fongs ni nusos morts o estelles.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per l'assecatge que no afectin a les característiques de la fusta.
Contingut d'humitat: Aprox. 12%
Diàmetre dels nusos vius: <= 1,5 cm
Distància entre nusos de diàmetre màxim: >= 50 cm
Toleràncies:
- Fletxes: ± 5 mm/m, <= 10 mm total
- Dimensions de la secció: ± 2,5 mm
PAPER KRAFT PERFORAT:
Paper format de pastes químiques de fustes resinones crues al sulfat.
Ha de portar perforacions uniformement distribuides.
Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005): >= 6,5%
Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Toleràncies:
- Gramatge: ± 4%
- Contingut d'humitat: ± 1%
- Resistència a l'esqueixament: - 15%
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:
Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana mitjançant un cargol.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del
recobriment.
Protecció de galvanitzat (Sendzimir): >= 275 g/m2
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5%
LÀMINA DE NEOPRÈ:
Làmina elastomèrica de cautxú amb addició de clor.
Resistència a la tracció: 100 - 160 kg/cm2
Resistència a l'esquerdament: 60 - 70 kg/cm2
Duresa (unitats Shore A): 65° - 70°
Deformació romanent per tracció: <= 20%
Densitat: >= 1300 kg/m3
Reacció al foc: Autoextinguible
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
LLISTÓ DE FUSTA DE PI:
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les platines han de estar
protegides de la intempèrie.
PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.
PLATINA D'ACER GALVANITZAT PER A FIXACIÓ DE MEMBRANES:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. Les platines han de estar
protegides de la intempèrie.
LÀMINA DE NEOPRÈ:
Subministrament: En plaques.
Emmagatzematge: Protegida de la brutícia i de les temperatures superiors a 40°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
LLISTÓ DE FUSTA:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
PLATINA D'ACER GALVANITZAT:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
PAPER KRAFT O LÀMINA:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
K7A
BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT
DEFINICIÓ:
Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre el suport.
S'han considerat els materials següents:
- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes
- Làmina de polietilè
S'han considerat les formes de col·locació següents:
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- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barrera amb pel·lícula bituminosa:
- Neteja i preparació de la superfície
- Aplicació del producte amb les capes necessàries
Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.
Ha de tenir la dotació prevista.
BARRERA AMB LÀMINES:
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Cavalcaments:
- Làmines bituminoses: >= 8 cm
- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm
- Feltre: >= 5 cm
LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.
BARRERA AMB LÀMINES:
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen
- Forats de més d'1 m2: Es dedueixen el 100%
BARRERA AMB LÀMINES:
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BARRERA AMB PRODUCTES BITUMINOSOS:
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE-QB-90
Cubiertas con materiales bituminosos.
BARRERA AMB FULL D'ALUMINI O LÀMINA DE POLIETILÈ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B771_01

VEL DE POLIETILÈ

DEFINICIÓ:
Làmina termoplàstica de polietilè.
S'han considerat els tipus següents:
- Vel de polietilè
- Làmina de baixa densitat
- Làmina d'alta densitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
VEL DE POLIETILÈ:
Amplària: >= 100 cm
Llargària: >= 1000 cm
Resistència a l'esquinçament: >= 30 kg/cm
Característiques mecàniques:
+--------------------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Resistència a ¦Resistència a¦ Allargament fins¦
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¦
¦ l'impacte ¦ la tracció ¦ al trencament ¦
¦(micres) ¦
(g) ¦ (kg/cm2) ¦ (%)
¦
¦---------¦--------------¦-------------¦-----------------¦
¦ 50 ¦ >= 80 ¦
-¦
- ¦
¦ 100-150 ¦ >= 300 ¦
>= 150 ¦ >= 350
¦
¦ 250 ¦ >= 600 ¦
>= 150 ¦ >= 350
¦
+--------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53-254.
Toleràncies:
- Gruix: ± 15%
- Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal: ± 5%
- Amplària: - 0%, + 2%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions en cm
- Pes per m2
- Color
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la
mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VEL DE POLIETILÈ:
* UNE 53254-1:1978 Plásticos. Películas de polietileno empleadas en la construcción. Características y métodos de ensayo.
LÀMINA D'ALTA DENSITAT:
UNE 104300:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) para la impermeabilización en obra civil.
Características y métodos de ensayo.
B711_05

LÀMINA DE BETUM MODIFICAT LBM

DEFINICIÓ:
Làmines de betum modificat formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent,
sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).
S'han considerat els tipus de làmines següents:
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè)
- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic)
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
- FV: Feltre de fibra de vidre
- FP: Feltre de poliester
- TV: Teixit de fibra de vidre
- PE: Film de polietilè
- PR: Film de poliester
- TJ: Teixit de jute
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i poliester
- NA: Sense armadura
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.
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant.
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme, sense defectes (forats, vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes,
protuberàncies, clivelles, etc.).
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al
lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin.
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina protectora d'aquest material,
adherit al recobriment bituminós.
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i
adherit al recobriment bituminós.
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a
possibilitar el solapament.
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les arrels.
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.
Incompatibilitats: Les làmines autoprotegides, no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o derivats. La resta de
làmines no s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats.
Gruix i massa (UNE-EN 1849-1):
+-------------------------------------------------------------------+
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¦
¦ Gruix ¦ Massa ¦ Massa ¦ Massa màxima del
¦
¦Tipus de làmina ¦ (mm) ¦nominal ¦mínima ¦material antiadherent ¦
¦
¦
¦(kg/m2) ¦(kg/m2)¦UNE 104-281-6-8 (kg/m2) ¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-24
¦>= 2,0 ¦ 2,40 ¦ 2,20 ¦sorra 0,60
¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-30
¦>= 2,4 ¦ 3,00 ¦ 2,80 ¦plàstic 0,04
¦
¦LBM-30/M
¦>= 2,5 ¦
¦
¦plàstic 0,02
¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-40
¦>= 3,2 ¦ 4,00 ¦ 3,80 ¦plàstic 0,04
¦
¦LBM-40/G
¦
¦
¦
¦sorra 0,30 plàstic 0,02 ¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-48
¦>= 4,0 ¦ 4,80 ¦ 4,50 ¦plàstic 0,04
¦
¦LBM-48/M
¦
¦
¦
¦plàstic 0,02
¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-50/G
¦>= 4,0 ¦ 5,00 ¦ 4,80 ¦plàstic 0,02
¦
¦----------------¦--------¦--------¦-------¦------------------------¦
¦LBM-30/M
¦>= 3,4 ¦ 3,00 ¦ 2,80 ¦plàstic 0,04
¦
+-------------------------------------------------------------------+
Massa mínima de les capes de recobriment bituminós. UNE 104-281/6-8 (kg/m2):
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Tipus ¦mat. ¦ FP ¦ FV ¦ FV ¦ MV ¦ FM ¦ FM ¦ TV ¦ PE ¦ PR ¦ NA ¦
¦làmina ¦antiadh¦ 130 ¦ 50 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 130 ¦ 180 ¦ 50 ¦ 95 ¦ 70 ¦ ¦
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦LBM-24 ¦sorra ¦ 1,46¦ 1,54¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦LBM-30 ¦plàstic¦ 2,39¦ 2,70¦ - ¦ 2,65¦ 2,39¦ - ¦ - ¦ 2,65¦ 2,70¦ - ¦
¦LBM-40 ¦plàstic¦ 3,39¦ - ¦ 3,65¦ 3,65¦ - ¦ - ¦ - ¦ 3,65¦ 3,70¦ - ¦
¦LBM-48 ¦plàstic¦ 4,10¦ - ¦ 4,35¦ 4,35¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,35¦ 4,40¦ - ¦
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦LBM-40/G¦sorra ¦ 1,63¦ 1,89¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦
¦plàstic¦ 1,91¦ 2,17¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦--------¦-------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦
¦LBM-50/G¦plàstic¦ 2,91¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,86¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦LBM-30/M¦plàstic¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,49¦ 2,44¦ 2,49¦ 2,55¦
¦LBM-48/M¦plàstic¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4,30¦ 4,25¦ 4,30¦ - ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Característiques de l'armadura i resistència a tracció de la làmina:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦Tipus¦ Massa ¦ Massa armadura¦Allargament al ¦ Resistència tracció ¦
¦ ¦ nominal¦ exempta ¦trencament a ¦ de la làmina a 23°C ¦
¦ ¦armadura¦ d'humitat ¦ 23°C
¦ UNE-EN 12311-1
¦
¦ ¦(g/m2) ¦i sense saturar¦UNE-EN 12311-1 ¦
(N/5 cm)
¦
¦ ¦
¦UNE 104-281/6-8¦---------------¦---------------------------¦
¦ ¦
¦ (g/m2) ¦longit ¦transv ¦ longitudinal¦transversal ¦
¦ ¦
¦
¦-------¦-------¦-------------¦-------------¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦sense ¦autop ¦sense ¦autop ¦
¦ ¦
¦
¦
¦
¦ prot.¦mèt. ¦ prot.¦mèt. ¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦-------------¦
¦FO ¦ 300 ¦ 250
¦ - ¦ - ¦>= 300¦ - ¦>= 200¦ - ¦
¦FO ¦ 400 ¦ 330
¦ - ¦ - ¦>= 400¦ - ¦>= 300¦ - ¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦FV ¦ 50 ¦
45
¦ - ¦ - ¦>= 200¦ - ¦>= 120¦ - ¦
¦FV ¦ 60 ¦
54
¦ - ¦ - ¦>= 250¦ - ¦>= 175¦ - ¦
¦FV ¦ 100 ¦
90
¦ - ¦ - ¦>= 280¦ - ¦>= 240¦ - ¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦FP ¦ 130 ¦ 120
¦>= 30% ¦>= 30% ¦>= 500¦>= 500¦>= 300¦>= 300¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦TJ ¦ 300 ¦ 270
¦ - ¦ - ¦>= 400¦>= 600¦>= 400¦>= 600¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦TV ¦ 50 ¦
45
¦ - ¦ - ¦ - ¦>= 600¦ - ¦>= 600¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦MV ¦ 100 ¦
90
¦ - ¦ - ¦>= 400¦>= 300¦>= 400¦ - ¦
¦------¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦FM ¦ 130 ¦ 120
¦ >=3% ¦ >=3% ¦>= 350¦ - ¦>= 350¦ - ¦
¦FM ¦ 180 ¦ 170
¦ - ¦ - ¦ - ¦>= 500¦ - ¦>= 500¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦PE ¦ 95 ¦
85
¦>=250% ¦>=250% ¦>= 100¦>= 220¦>= 100¦>= 220¦
¦PE ¦ 2 x 95 ¦
85
¦>=250% ¦>=250% ¦>= 280¦ - ¦>= 250¦ - ¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦PR ¦ 50 ¦
45
¦>= 50% ¦>= 50% ¦>= 200¦>= 220¦>= 200¦>= 220¦
¦PR ¦ 70 ¦
63
¦>= 50% ¦>= 50% ¦>= 200¦>= 220¦>= 200¦>= 220¦
¦-----¦--------¦---------------¦-------¦-------¦------¦------¦------¦------¦
¦NA ¦ - ¦
¦ - ¦ - ¦ - ¦>= 200¦ - ¦>= 200¦
+--------------------------------------------------------------------------+
Amplària nominal (UNE EN 1848-1) : >= 100 cm
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Llargària nominal (UNE EN 1848-1) : >= 5 m
Massa de la protecció metàl·lica (alumini) (UNE 104-281/6-8): >= 0,20 kg/m2
Gruix de la làmina metàl·lica (UNE 104-207): >= 80/1000 mm
Massa de la protecció mineral (UNE 104-281/6-8):
- Pissarra granulada: >= 0,80 kg/m2
- Granulats colorejats: >= 1,00 kg/m2
Plegabilitat (UNE 104-281/6-4): No s'ha d'esquerdar
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS): - 15°C
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP): - 10°C
Resistència a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posició vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pèrdua de volàtils (UNE 104-281): < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment
- Làmines amb armadura de film de poliester (80°C) : <= 2 mm
- En la resta de làmines (100°C) : <= 2 mm
En les làmines amb armadura de fibra de vidre, al final de l'assaig les provetes no han de tenir guerxaments ni deformacions.
Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):
- Làmines no protegides:
- Amb armadura de feltre i film de poliester : <= 1%
- Amb armadura de polietilè : <= 2,5%
- Amb la resta d'armadures : <= 0,5%
- Làmines autoprotegides : <= 0,6%
Característiques del màstic bituminos modificat:
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3): >= 110°C
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4)
- LBM (SBS): >= 25 mm, <= 65 mm
- LBM (APP): >= 20 mm, <= 80 mm
- Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) : <= 1,0%
- Deformació remanent per tracció: SBS (UNE 104-242/1): <= 10%
- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7) : <= 30%
- Plegabilitat (UNE 104-281/6-4) : No s'ha d'esquerdar
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (SBS): - 20°C
- Temperatura de l'assaig làmina LBM (APP): - 15°C
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les característiques del material després de l'assaig han de ser les especificades a la norma UNE 104242-1 per les làmines LBM (SBS) i a la norma UNE 104-242-2 per les làmines LBM (APP).
Toleràncies:
- Amplària (UNE EN 1848-1):
- Làmina amb armadura de feltre o teixit : ± 1%
- Làmina amb armadura de film : ± 1,5%
- Gruix (UNE EN 1849-1):
- Valor mig: - 0,2 mm
- Valor individual
- Làmines no protegides : ± 10%
- Làmines amb autoprotecció (mineral o metàl·lica) : ± 15%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no hi haurà més
del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.
Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar:
- Nom i adreça del fabricant, de la marca comercial o del distribuïdor
- Designació del producte segons normativa
- Nom comercial de la làmina
- Llargària i amplària nominals de la làmina en m
- Nombre i tipus d'armadures, en el seu cas
- Massa nominal de la làmina per m2
- Data de fabricació
- Condicions d'emmagatzematge
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en
el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la edificación NBE-QB-90
Cubiertas con materiales bituminosos.
UNE 104242-2:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de betún modificado con
plastómeros.
UNE 104242-1:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Láminas de betún modificado con
elastómeros.
B7C2

PLANXES DE POLIESTIRÈ

DEFINICIÓ:
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:
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- 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): >= 0.025 m2K/W
Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
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 (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistència tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat tèrmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i la UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de
juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
Les toleràncies dimensionals han de complir l'especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163.
Les característiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164.
Toleràncies:
- Llargària o amplària (UNE-EN 822):
- L o A < 1000 mm: ±8 mm
- L o A >= 1000 mm: ±10 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm
- Planor (UNE-EN 825):
- L o A < 1000 mm: ±7 mm
- L o A 1000 a 2000 mm: ±14 mm
- L o A 2000 a 4000 mm: ± 28 mm
- L o A > 4000 mm: ± 35 mm
La tolerància en el gruix ha de complir l'especificat en la UNE-EN 13164.
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202): <= 0,033 W/(m.K)
Aixafament, sotmès a 0,4 kg/cm2: <= 3 mm
Rigidesa dinàmica: <= 2 kg/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir un traçat
correcte de les conduccions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
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 CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno
expandido (EPS). Especificación.
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POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido
(XPS). Especificación.
UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno
extruído (XPS). Especificación.
D076_01

MORTER I FORMIGÓ AÏLLANT

DEFINICIÓ:
Barreja d'un aglomerant, ciment o escaiola, àrids lleugers, perlita, vermiculita o argila expandida i aigua.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter de perlita i ciment de 350 kg/m3 o de 450 kg/m3
- Morter de perlita i escaiola de 450/500 kg/m3
- Formigó d'argila expandida de 500/600 kg/m3 o de 800/1000 kg/m3 o de 1000/1200 kg/m3
MORTER DE PERLITA I CIMENT:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:
- Densitat 350 kg/m3: 8 kg/cm2
- Densitat 450/500 kg/m3: 20 kg/cm2
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 350 kg/m3: 0,06 kcal/h m° C
- Densitat 450/500 kg/m3: 0,08 kcal/h m° C
MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Duresa superficial: 80 - 90 Shore C
Densitat amasada i seca: 0,70 kg/m3
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 450/500 kg/m3: 0,16 kcal/h m °C
MORTER DE VERMICULITA I CIMENT:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 270/290 kg/m3: 0,053 kcal/h m °C
FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA:
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
Resistència a compressió al cap de 28 dies:
- Densitat 500/600 kg/m3: 20 kg/cm2
- Densitat 800/1000 kg/m3: 50 kg/cm2
- Densitat 1000/1200 kg/m3: 110 kg/cm2
Coeficient de conductivitat tèrmica específica:
- Densitat 500/600 kg/m3: 0,10 kcal/ h m°C
- Densitat 800/1000 kg/m3: 0,16 kcal/ h m°C
- Densitat 1000/1200 kg/m3: 0,23 kcal/ h m°C
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
FORMIGÓ D'ARGILA EXPANDIDA:
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
El formigó s'ha de col·locar abans de que comenci el seu adormiment.
MORTER DE PERLITA I CIMENT:
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent:
- Aigua
- Airejant
- Ciment (batre fins aconseguir una barreja homogènia)
- Perlita (batre durant 2 o 3 minuts)
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
MORTER DE VERMICULITA I CIMENT:
Per a l'elaboració i utilització del morter o formigó, la temperatura ambient ha d'estar entre 5 i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans d'abocar els components del morter o formigó.
La superfície on s'aboqui el morter o formigó no pot estar gelada.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
L'ordre d'introducció dels components a la formigonera ha de ser el següent:
- Ciment
- Vermiculita (batre fins aconseguir una barreja uniforme)
- Aigua (batre 1,5 minuts, com a màxim)
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Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
MORTER DE PERLITA I ESCAIOLA:
Per a l'elaboració i utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5° i 35°C.
La temperatura de l'aigua a afegir ha de ser >= 5°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.
Els morters s'han de col·locar immediatament desprès de la seva elaboració.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E4F
ESTRUCTURES D'OBRA DE CERÀMICA
DEFINICIÓ:
Execució d'estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Pilars
- Parets
- Arcs a plec de llibre o amb maons de pla
- Voltes
- Voltes d'escala
- Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pilars i parets:
- Replanteig
- Col·locació i aplomat de les mires de referència
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja dels paraments
- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter
Arcs, voltes i llindes:
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia
- Col·locació de les peces humitejant-les
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT
No hi ha d'haver fissures.
Els junts han d'estar plens de morter.
Els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa d'altres condicions.
PARETS I PILARS:
Els paraments han d'estar aplomats.
Les filades han de ser horitzontals.
Els maons han d'estar col·locats a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un junt.
No hi poden haver peces més petites que mig maó.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
La solapa de la trava ha de ser més gran d'1/4 del llarg de la peça menys un junt.
El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida per distribuir uniformement les
càrregues.
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
Regates:
- Pendent: >= 70°
- Fondària: <= 1/6 de l'amplària de la paret
Distància entre junts de dilatació:
- Clima marítim:
- Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3: 40 m
- Dosificacions 1:6, 1:1:7: 50 m
- Clima continental:
- Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3: 30 m
- Dosificacions 1:6, 1:1:7: 40 m
Gruix dels junts: 7 - 20 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
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- Gruix de l'element :- 10 mm ; + 15 mm
- Alçària parcial: ± 15 mm
- Alçària total: ± 25 mm
- Aplomat en una planta: ± 10 mm
- Aplomat total: ± 30 mm
- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Planor dels paraments (regle 2 m):
- Per a revestir: ± 10 mm
- Per a quedar vist: ± 5 mm
PARETS DE TOTXANA:
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.
Les cantonades, els brancals, les traves, etc. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa modulació.
LLINDA:
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT
Ha de ser horitzontal.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.
Llargària de l'encastament: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 15 mm/total
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
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.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
No es poden moure els maons una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure el maó i el morter i tornar-lo a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
PARET:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50%
- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com 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.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros
resistentes de Fábrica de Ladrillo.
K5ZE

RÀFECS I VORES LLIURES

DEFINICIÓ:
Formació d'elements per a prolongar el vol de la coberta respecte del pla del parament i expulsar l'aigua lluny d'aquest.
S'han considerat els tipus següents:
- Vora lliure de peça de teula de morter de ciment col·locada amb morter
- Vora lliure amb peces de rajola ceràmica fina amb trencaaigües, col·locada amb morter
- Ràfec de tres fulls de maó ceràmic manual, decalats 10 cm, col·locats amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Vora lliure amb peces de rajola ceràmica amb trencaaigües col·locada amb morter:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
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- Replanteig de les peces
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
Ràfec de maó ceràmic:
- Replanteig de l'especejament
- Col·locació de les peces dels diferents gruixos fixades amb morter
- Neteja de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.
VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÁMICA AMB TRENCAAIGÜES:
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 trencaaïgues han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
Sortint del trencaaigües: >= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS COL·LOCATS 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.
El suport i les peces per col·locar que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal de que no
absorbeixin l'aigua del morter.
VORA LLIURE AMB PECES DE RAJOLA CERÁMICA AMB TRENCAAIGÜES:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
K614

PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

DEFINICIÓ:
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Envà o paredó interior
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:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
- Planor i horitzontalitat de les filades:
+--------------------------------------------------------+
¦Acabat de ¦Planor
¦ Horitzontalitat
¦
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¦la paret
¦
¦ de les filades
¦
¦--------------¦-------------¦---------------------------¦
¦Vista
¦ ± 5 mm/2 m ¦ ± 2 mm/m ± 15 mm/total ¦
¦Per revestir ¦± 10 mm/2 m ¦ ± 3 mm/m ± 15 mm/total ¦
+--------------------------------------------------------+
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i
aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de
24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret interior de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no
estructurals.
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
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.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti,
aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i
aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de
24 h d'haver fet la paret.
Fondària de les regates:
+-----------------------------------------+
¦Gruix paret (cm) ¦Fondària regates (cm) ¦
¦-----------------¦-----------------------¦
¦
4
¦
<= 2
¦
¦
5
¦ <= 2,5
¦
¦ 6-7
¦
<= 3
¦
¦
7,5
¦ <= 3,5
¦
¦
9
¦
<= 4
¦
¦
10
¦
<= 5
¦
+-----------------------------------------+
Regates:
- Pendent: >= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir): >= 50 cm
- Separació dels marcs: >= 20 cm
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.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

2- REVESTIMENTS
B052_01

GUIX

DEFINICIÓ:
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Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les característiques d'adormiment,
resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a normes segons l'ordre 14-1-1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que
els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament
880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Característiques químiques:
+-----------------------------------------------+
¦ Característiques ¦
TIPUS
¦
¦
¦---------------------------¦
¦ químiques ¦ YG ¦ YF ¦ E-30 ¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Aigua combinada ¦ <= 6% ¦ <= 6% ¦ <= 7% ¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Índex de puresa ¦
¦
¦
¦
¦ (contingut teòric ¦ >= 75% ¦ >= 80% ¦ >= 90% ¦
¦ total en sulfat ¦
¦
¦
¦
¦ de calç i aigua) ¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Sulfat càlcic ¦ - ¦ - ¦ >= 85% ¦
¦ semihidratat
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ pH
¦ >= 6 ¦ >= 6 ¦ >= 6 ¦
+-----------------------------------------------+
Finura de la mòlta:
+-------------------------------------------+
¦ FINURA DE ¦
TIPUS
¦
¦
¦---------------------------¦
¦ LA MÒLTA ¦ YG ¦ YF ¦ E-30 ¦
¦---------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Rotació tamís ¦ - ¦ - ¦ <= 0% ¦
¦ 0,8 UNE 7-050 ¦
¦
¦
¦
¦---------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Rotació tamís ¦ <= 50% ¦<= 15% ¦= 5% ¦
¦ 0,2 UNE 7-050 ¦
¦
¦
¦
+-------------------------------------------+
Resistència mecànica a flexotracció:
- Guix YG: >= 20 kp/cm2
- Guix YF: >= 25 kp/cm2
- Escaiola E-30 o E-30/L: >= 30 kp/cm2
Temps en passar d'estat líquid a plàstic:
- Guix YG, YF, escaiola E-30: <= 8 minuts
- Escaiola E-30/L: <= 20 minuts
Duració de l'estat plàstic:
- Guix YG, YF, escaiola E-30: >= 10 minuts
- Escaiola E-30/L: >= 30 minuts
Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la RY-85.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Al sac hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació d'acord amb la norma RY-85
- Pes net
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RY-85 Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepción de Yesos y escayolas en
las obras de construcción.
B071_06

MORTER ADHESIU

DEFINICIÓ:
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
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- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua amb la proporció adequada fa una pasta
apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets.
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques per al rebliment de junts de
revestiments ceràmics.
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos
components bàsics: una resina i un enduridor.
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua,
formant una pasta apta per a construir parets de maons.
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua forma una pasta fluida per
escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de
maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que
s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER ADHESIU:
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 1586), han de ser:
- Resistència a l'arrencament: >= 5 kg/cm2
- Temps d'extensibilitat: 1 - 3 h
- Temps d'ajustabilitat: >= 10 min
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals: <= 2 mm
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Composició
- Granulometria
- Densitat en pols i en pasta
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació
- Rendiments previstos
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES:
Densitat aparent: Aprox. 1,4 T/m3
Absorció d'aigua (DIN 52617-E): Ha de cumplir
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i superficials del lloc on es
col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF
Mida màxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat: >= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
Resistència a la compressió al cap de 28 dies: >= 80 kg/cm2
Consistència (assentament al con d'Abrams): 17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P): 20% <= P <= 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament al con d'Abrams): ± 20 mm
MORTER POLIMÈRIC:
Granulometria: 0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies : 500 - 600 kp/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies : 90 - 120 kg/m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
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.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu: 1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS:
NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: Muros
resistentes de Fábrica de Ladrillo.
ALTRES MORTERS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B0FH

RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES

DEFINICIÓ:
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de València (premsada i esmaltada)
- Rajola de gres extruït esmaltat o sense esmaltar
- Rajola de gres porcellànic (premsat)
- Rajola de gres premsat esmaltat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ): >= 95%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):
- Rajoles de valència (ceràmica premsada): >= 150 kg/cm2
- Rajoles de gres extruït: >= 200 kg/cm2
- Rajoles de gres premsat: >= 275 kg/cm2
Duresa a les ratllades (UNE 67101):
+-------------------------------------+
¦
Rajola
¦Duresa ¦
¦-----------------------------¦-------¦
¦Rajola de valència
¦ >= 3 ¦
¦Rajola ceràmica per a terres ¦ >= 5 ¦
¦Gres esmaltat
¦ >= 5 ¦
¦Gres sense esmaltar
¦ >= 6 ¦
+-------------------------------------+
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines:
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat: >= classe B (UNE_EN ISO 10545-14)
- Rajola de gres sense esmaltar: >= classe C (UNE_EN ISO 10545-13)
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14):
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat: >= classe 2
Resistència a l'abrasió:
+--------------------------------------------------------------+
¦
Rajola
¦ Tipus ¦Resistència a l'abrasió¦
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦
¦
¦ 1 ¦ >= classe IV
¦
¦
¦--------¦-----------------------¦
¦
¦ 2 ¦ >= classe III
¦
¦Rajola de ceràmica
¦--------¦-----------------------¦
¦esmaltada
¦ 3 ¦ >= classe II
¦
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)
¦--------¦-----------------------¦
¦
¦ 4 ¦ >= classe I
¦
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦
¦
¦ 1 ¦ >= classe IV
¦
¦
¦--------¦-----------------------¦
¦
¦ 2 ¦ >= classe III
¦
¦Rajola de gres
¦--------¦-----------------------¦
¦esmaltat
¦ 3 ¦ >= classe II
¦
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)
¦--------¦-----------------------¦
¦
¦ 4 ¦ >= classe I
¦
¦-----------------------------¦--------¦-----------------------¦
¦Rajola de gres sense
¦Premsat ¦ <= 205 mm3
¦
¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦--------¦-----------------------¦
¦
¦extruït ¦ <= 300 mm3
¦
+--------------------------------------------------------------+
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):
- Rajola de València (ceràmica premsada): 10-20%
- Gres premsat: <= 1,5%
- Gres extruït: <= 3%
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8):
- Rajola de valència (ceràmica premsada): <= 9 x 10 E -6°C
- Gres premsat: <= 9 x 10 E -6°C
- Gres extruït: 5 x 10 E -6°C <= 13 x 10 E -6°C
Ha de complir les condicions requerides per la DF
RAJOLES DE GRES EXTRUÏT:
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
- Gruix: ± 10%
- Rectitud de costats: ± 0,6%
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- Planor: ± 1,5%
- Ortogonalitat: ± 1%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Denominació i designació segons normativa vigent
- Dimensions nominals
- Acabat superficial:
- UGL sense esmaltar
- GL esmaltades
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA):
* UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E >10% (Grupo BIII).
* UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo BIII).
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
* UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E menor igual 3%) Grupo B I.
* UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). Grupo BI.
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
* UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%) grupo A1.
* UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E menor o igual 3%)-Grupo A1.
* UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo A1).
B84Z_01

ENTRAMAT PER A CEL RAS

DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, d'acer galvanitzat, per a la formació de cels rasos de plaques o lamel·les, amb
entramat vist o ocult.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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 en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir l'equidistància entre els perfils quan es col·loquin.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del color exigits per la DF
Fletxa dels perfils (per a una llum de 120 cm i càrrega centrada de 10 kg): <= 0,33 cm
Protecció de la galvanització: >= 275 g/m2
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

3- PAVIMENTS
K9QA_01

ENTARIMAT

DEFINICIÓ:
Paviment format amb llistons de fusta de gruix superior a 18 mm, encadellats en tot el seu perímetre o com a mínim en el seu cantell i
col·locats clavats o cargolats sobre enllatat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces de l'entarimat
- Polit i planejament de la tarima col·locada
- Acabat de la superfície del paviment
CONDICIONS GENERALS:
El paviment no ha de tenir junts escantonats, puntes vistes ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre els llistons d'empostissar.
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Els llistons d'empostissar han d'estar clavats sòlidament a les llates de suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura
uniforme.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Les peces s'han de col·locar encolades per l'encadellat.
Per a locals amb dimensions diàfanes de fins a 5 m linials la distància mínima entre el paviment i els paraments verticals ha de ser de 8
mm i ha de quedar coberta pel sòcol. A partir d'aquesta dimensió s'incrementarà 1 mm per cada m d'instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 2 mm/2 m
- Gruix dels junts: + 0,5 mm
- Distància entre l'entarimat i els paraments verticals: + 4 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
Els bastiments de base de les portes han d'estar col·locats.
Han d'estar acabats el treballs d'enguixat i col·locació d'escaiola, així com la col·locació de terratzo, gres i marbre en cuines i banys.
Les condicions de col·locació del parquet han de ser:
- Per a locals que no hagin de baixar del 40% d'humitat:
- Humitat relativa de l'aire: < 75%
- Humitat de la fusta: 10 - 13%
- Per a locals que puguin baixar del 40% d'humitat:
- Humitat relativa de l'aire: < 50%
- Humitat de la fusta: 8 - 10%
El contingut d'humitat de la solera ha de ser inferior al 2,5 %. En cap cas ha de ser superior al 3 %.
La humitat dels paraments ha de ser inferior al 2,5 %, excepte els guixos i pintures que poden arribar al 5 %.
El suport ha de ser prou dur i rígid com per a suportar el clavat o cargolat de l'enllatat. Ha de ser pla i horitzontal i ha d'estar net i lliure
d'elements que puguin dificultar l'enganxat, l'enllatat o el bon assentament de les llates en les instal·lacions flotants.
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al paviment acabat.
Les posts han d'estar recolzades com a mínim en dues llates d'empostissar, han d'anar clavades sobre la llata amb puntes col·locades a
45° a la llengüeta de l'encadellat i han de penetrar dins de la llata un mínim de 20 mm.
Cada post ha de quedar clavat com a mínim amb dos puntes.
Un cop acabada la col·locació s'ha de polir i planejar l'entarimat per aplicar després el vernís d'acabat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
No s'inclou dins d'aquets criteris l'enllatat sobre el que han d'anar clavats els llistons del parquet.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B8KA

ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI

DEFINICIÓ:
Planxa metál.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 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 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 poliester 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.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9B
PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL
DEFINICIÓ:
Formació de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments de lloses col·locats amb morter:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació i col·locació de les peces
- Humectació de la superfície
- Rebliment dels junts amb beurada de ciment
- Neteja de l'excés de beurada
- Protecció del morter de la base i cura
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
PAVIMENT DE LLOSES:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.
Junts entre les peces:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
PAVIMENTS COL·LOCATS AMB MORTER:
S'han de respectar els junts propis del suport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Les lloses s'han de col·locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a forats interiors,
d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,5 m2: es dedueixen al 100%
Paviments interiors:
- Forats d'1,00 m2 , com a màxim: no es dedueixen
- Forats de mes d'1,00 m2: es dedueixen al 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E9DB_01

PAVIMENT DE RAJOLA DE GRES

DEFINICIÓ:
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
- A truc de maceta
- A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació a truc de maceta:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
- Reblert dels junts
Col.locació a l'estesa:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de la base de morter
- Humectació de les peces per col·locar
- Col·locació de les peces del paviment
- Assentament de les peces col·locades
- Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament del paviment ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Celles: <= 1 mm
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h
i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
E9G1_01

PAVIMENT DE FORMIGÓ

DEFINICIÓ:
Paviments de formigó vibrat sense additius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'armadura, si és el cas
- Col·locació i vibratge del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
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La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una fondària
>= 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts en els acords
amb d'altres elements constructius. Aquests 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 del paviment i s'ha de procurar que coincideixin 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): >= 3 kg/mm2
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Toleràncies d'execució:
- Gruix: ± 10% del gruix
- Nivell: ± 10 mm
- Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 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
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

4- FUSTERIA I VIDRIERIA
EAF
TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
DEFINICIÓ:
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i
tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
Portes:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m
- Aplomat: ± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats
60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
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Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent
indicats a la DT
PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres
que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
BAF
MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el bastiment de la caixa de persiana, si és el cas,
llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre,
així com la ferramenta d'apertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions previsibles més
desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies del galze, han de complir les
indicacions de la UNE 85-222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini, segons norma UNE 38-337 amb tractament 50ST5.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no han de tenir esquerdes ni defectes superficials.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aleació d'alumini, cargols autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al-0,7 MgSi (L-3441)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38-337): >= 13 kg/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 38-066.
FINESTRES O BALCONERES:
Fets els assaigs de permeabilitat a l'aire (UNE 85208), d'estanquitat a l'aigua (UNE 85212) i de resistència al vent (UNE 85213), la finestra
ha de donar uns resultats A(I), E(J), V(K), de manera que es compleixin les següents condicions:
- Qualitat 1: i+j+k >= 6
- Qualitat 2: i+j+k >= 3
- Qualitat 3: i+j+k >= 1
Classificació en funció de l'assaig de permeabilitat a l'aire (UNE 85-208):
- Classe A0: sense classificar
- Classe A1: normal
- Classe A2: millorada
- Classe A3: reforçada
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de maltractament (UNE 85-203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
- Dues fulles batents: 3 punts
- Corredissa: 1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o
condensada.
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE 38-010):
- Elements de qualitat 1: >= 25 micres
- Elements de qualitat 2: >= 20 micres
- Elements de qualitat 3: >= 15 micres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE 38-017): <= 2
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
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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 poliester o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38066:1989 Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones. Medidas y tolerancias
* UNE 38010:1991 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para los recubrimientos anodicos sobre
aluminio.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
* UNE 85208:1981 Ventanas. Clasificación de acuerdo con su permeabilidad al aire.
* UNE 85212:1983 Ventanas. Clasificación de acuerdo con su estanquidad al agua.
* UNE 85213:1986 Ventanas. Clasificación de acuerdo con su resistencia bajo efectos de viento.
* UNE 38010:1991 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para los recubrimientos anodicos sobre
aluminio.
EC17

VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES

DEFINICIÓ:
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament sobre buit d'obra, o millora acústica de
balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦ Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦ vidre
¦ galze ¦perimetral ¦
¦
(mm)
¦ (m)
¦ (mm) ¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦ <= 0,8 ¦ 18 ± 1,5¦ 3
¦
¦
<= 20
¦ 0,8 - 3 ¦ 18 ± 1,5¦ 3
¦
¦
¦ 3 - 5 ¦ 20 ± 2,0¦ 4
¦
¦
¦ 5 - 7 ¦ 25 ± 2,5¦ 5
¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦ <= 0,8 ¦ 20 ± 2,0¦ 4
¦
¦
> 20
¦ 0,8 - 3 ¦ 20 ± 2,0¦ 4
¦
¦
¦ 3 - 5 ¦ 22 ± 2,0¦ 5
¦
¦
¦ 5 - 7 ¦ 25 ± 2,5¦ 5
¦
+--------------------------------------------------------------+
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Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
Amplària galze
¦
¦ vidre
¦ lateral ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦
¦ (m)
¦ (mm) ¦
(mm)
¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦ <= 4
¦ 3 ¦
Gruix vidre + 6
¦
¦ >4
¦ 5 ¦
Gruix vidre + 10
¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2 mm.
Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre amb cambra d'aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦ Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ vidre ¦ lateral ¦ galze ¦
¦
(mm)
¦ (m)
¦ (mm) ¦ (mm) ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14 - 18
¦
¦
¦ ± 2,0 ¦
¦
19 - 23
¦
¦
¦ ± 2,5 ¦
¦
24 - 28
¦
¦
¦ ± 3,0 ¦
¦
30 - 32
¦
¦
¦ ± 3,5 ¦
¦
34 - 38
¦ <= 4
¦ ± 0,5 ¦ ± 4,0 ¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 4,5 ¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,0 ¦
¦
57
¦
¦
¦ ± 6,0 ¦
¦
59 - 63
¦
¦
¦ ± 6,5 ¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 7,5 ¦
¦
75
¦
¦
¦ ± 8,0 ¦
¦
79
¦
¦
¦ ± 8,5 ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14
¦
¦
¦ ± 2,0 ¦
¦
16 - 19
¦
¦
¦ ± 2,5 ¦
¦
20 - 24
¦
¦
¦ ± 3,0 ¦
¦
25 - 28
¦
¦
¦ ± 3,5 ¦
¦
30 - 34
¦ >4
¦ ± 0,5 ¦ ± 4,0 ¦
¦
38
¦
¦
¦ ± 4,5 ¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 5,0 ¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,5 ¦
¦
57 - 59
¦
¦
¦ ± 6,5 ¦
¦
63
¦
¦
¦ ± 7,0 ¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 8,0 ¦
¦
75 - 79
¦
¦
¦ ± 8,5 ¦
+----------------------------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el metall.
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de
la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques ¦
¦
(mm)
¦ (mm) ¦
¦-------------------------¦----------¦
¦
14 - 16
¦ ± 1,5 ¦
¦
17 - 21
¦ ± 2,0 ¦
¦
22 - 26
¦ ± 2,5 ¦
¦
27 - 31
¦ ± 3,0 ¦
¦
32 - 34
¦ ± 3,5 ¦
¦
38 - 40
¦ ± 4,0 ¦
¦
42 - 46
¦ ± 4,5 ¦
¦
57 - 59
¦ ± 6,0 ¦
¦
63
¦ ± 6,5 ¦
¦
73 - 75
¦ ± 7,5 ¦
¦
79
¦ ± 8,0 ¦
+------------------------------------+
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COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

BAQD_01

FULLA BATENT PER A PORTA INTERIOR, DE FUSTA

DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel·li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la DF
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): < 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes: > 450 kg/m3
- Frondoses: > 530 kg/m3
Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària: >= 30 cm
- Amplària: >= 7 cm
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 13 N
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824): <= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades: <= 6 mm
- Testeres: <= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.
Toleràncies:
- Amplària: ± 1 mm
- Alçària: ± 2 mm
- Gruix: ± 1 mm
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821): <= 2 mm
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- Gruix de les fulles: ± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper: >= 250 g/m2
- Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
- Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat: >= 2 mm
ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors: >= 7 cm
Amplària del travesser de base: >= 24 cm
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans: <= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius: <= 20 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

SANEJAMENT I SANITARIS
ED7F

CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC

DEFINICIÓ:
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre
- En rasa, sobre llit d'assentament de formigó
- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col·locació i unió dels tubs
- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.)
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
Sobre llit d'assentament de formigó:
- Execució de la solera de formigó
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada
- Rebliment amb formigó fins a la cota indicada a la partida d'obra
Sobre llit d'assentament de sorra
- Preparació del llit amb sorra compactada
- Col·locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
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El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el
règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram.
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Pendent: >= 2%
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Franquícia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les
variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de
sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i
d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ:
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els
treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les
parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin
disgregacions. S'ha de compactar.
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als
especificats en la DT En cas contrari cal avisar la DF
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs
dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament
o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha
de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat
segons la normativa vigent.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PPTGTSP 1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias
de Saneamiento de Poblaciones.
5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ:
EHE Real Decreto 1247/2008, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

6- PINTURA
K89
PINTATS
DEFINICIÓ:
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
- Elements de calefacció
- Tubs
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de
fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les instruccions del
fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes
o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes característiques. Els nusos sans que tenen
exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons les instruccions del fabricant;
passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han
d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
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S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
+---------------------------------------------+
¦Material superficie ¦ Hivern ¦ Estiu ¦
¦---------------------¦---------¦-------------¦
¦
Guix
¦3 mesos ¦ 1 mes ¦
¦---------------------¦---------¦-------------¦
¦
Ciment
¦ 1 mes ¦ 2 setmanes ¦
+---------------------------------------------+
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas
d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
B89

MATERIALS PER A PINTURES

PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la
superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha
d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 1,6 kg/dm3
- Pintura per a exteriors: < 1,5 kg/dm3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
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ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa
uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100% ¦ 100%
¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé
¦ Ha de complir ¦
+------------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè)
als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 160 kp/cm2
- Compressió: >= 850 kp/cm2
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Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 1,7 kg/dm3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

7- INSTAL.LACIONS
1. Plec de condicions tècniques d’electricitat
1.1.Cables d’energia aïllats amb polietilè reticulat, denominació RZ1k 0,6/1 kV
1.2. Conjunt de mesura
1.3. Quadres
1.4. Interruptors diferencials (D.D.R.)
1.5. P.I.A. Interruptors automàtics
1.6. Canalitzacions de distribució
1.7. Canalitzacions per canonada rígida i flexible
1.8. Caixes d’empalmament i derivació
1.9. Aparells i mecanismes
1.10. Interruptors, commutadors i comptadors
1.11. Preses de corrent
1.12. Presa de terra
1.13. Instal·lació lluminàries
1.14. Normativa d’aplicació
2. Plec de Condicions tècniques de fontaneria
2.1. Canonada per instal·lació interior
2.2. Tubs de plàstic (PP, PEX, PB)
2.3. Tubs de coure
2.4. Termo elèctric
2.5. Normativa d’aplicació
3. Plec de condicions veu i dades
3.1. Equipament de la xarxa de veu i dades
3.2. Normativa d’aplicació
4. Plec de condicions de climatització
4.1. Camp d'aplicació
4.2. Abast de la instal·lació
4.3. Conservació de les obres
4.4. Control i recepció dels equips i materials
4.5. Exigències tècniques
4.6. Normes d'execució i selecció de característiques per als equips i materials
4.7. Especificacions generals
4.8. Especificacions mecàniques
4.9. Especificacions elèctriques
4.10. Materials emprats en la instal·lació
4.11. Llibre d'ordres
4.12. Proves finals al certificat final d'obra
4.13. Operacions de manteniment i documentació
4.14. Llibre de manteniment
4.15. Proves, assajos i recepció
4.16. Recepcions d'obra
4.17. Garanties
5. Plec de condicions de protecció contra incendis
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5.1. Central de detecció automàtica d’incendis
5.2. Detector convencional
5.3. Polsador d’alarma
5.4. Extintors
5.5. Rètols per a senyalització
5.6. Normativa d’aplicació
6. Plec de condicions d’evacuació d’aigües
6.1. Baixant en l’interior de l’edifici per a aigües residuals i pluvials
6.2. Tubs de PVCU
6.3. Normativa d’aplicació
1- ELECTRICITAT
1.1. Cables d’energia aïllats amb polietilè reticulat, denominació RZ1K 0,6/1 KV.
Els cables amb denominació RZ1K 0,6/1 KV estan aïllats amb polietilè reticulat i amb coberta lliure d'halògens i baixa emissió de fums.
Les característiques generals són:
·

Resistència als cops

·

Resistència a l'acció dels rosegador

·

Resistència a l'absorció de l'aigua

·

Resistència als raigs ultraviolats

·

Resistència als agents químics

·

Resistència al foc amb una ràpida extinció de la flama i essent no
propagador del incendi

·

Baixa de fums

·

Lliure d'halògens.

Aquest tipus de conductor està aconsellat per xarxes de distribució, escomeses, instal·lacions d'enllumenat públic i instal·lacions industrials
a l'aire o soterrades, on la flexibilitat no es una necessitat imperiosa i per contra es important que el cable presenti unes prestacions
elevades a curtcircuits i sobrecàrregues.
1.2. Conjunt de mesura
1. Objecte. Estableix les característiques que han de complir les instal·lacions d'enllaç destinades a alimentar subministraments individuals
industrials.
2. Disseny. La CGP s'instal·larà en muntatge superficial, en nínxols, o encastades a les façanes dels edificis. També se'n podrà acceptar la
col·locació a l'interior, immediates a l'entrada, a una distancia màxima de 3 metres de la façana. L'emplaçament es fixarà, en cada cas, de
comú acord amb el propietari de l'edifici. El punt escollit caldrà que sigui de trànsit general i d'accés fàcil, lliure i permanent. El conjunt de
mesura o CM se situarà com més a prop millor de la CGP.
Inclourà la CGP i les proteccions de l'abonat, d'acord amb el que s'especifica a la normativa FECSA ENDESA. A la part de la instal·lació
d'enllaç compresa entre la CGP i el CM, els circuits es protegiran amb tubs rígids aïllants, independents, de grau 7 de resistència al xoc,
segons norma UNE 20.324.
2.1 Emplaçament del conjunt de mesura. L'arribada fins al CM es farà sempre mitjançant conductors de Cu, que s'instal·laran tal com es
descriu per a embrancament interior, a la norma particular UNIE 410.2. Per tal d'aconseguir la major seguretat i continuïtat del servei per a
l'abonat, el CM serà accessible en tot moment al personal de l'empresa subministradora, el qual haurà de poder fer el manteniment i les
verificacions en les millors condicions de treball i de seguretat. El CM s'instal·larà com més a prop millor de l'entrada del local del
subministrament. No es podrà col·locar sobre taulells, o en vitrines o postades. La paret on es fixi el CM no podrà ser exposada a
vibracions, per tant la seva resistència no serà inferior a la de l'envà de 10 cm. El CM no es podrà instal·lar prop de comptadors de gas,
aixetes o sortides d'aigua, ni a la vora de forns o aparells de calefacció. Tampoc no s'acceptarà un emplaçament a prop de trapes o
tremuges, baixades d'escala o aparells de moviment. Es desitjable que els quadrants de lectura se situïn a 1.65 metres per sobre de la
terra. No obstant això, aquesta alçada es podrà reduir a 1.15 metres o augmentar-la a 1.80 metres en cas justificat. Entre el CM i una paret
lateral cal que hi hagi un espai lliure almenys de 0.10 m, i per davant un espai lliure mínim de 1.10 m.
3. Càlcul. La secció dels conductors es determinarà tal com es descriu a UNE 20460-5-523. El valor admissible de la caiguda de tensió
entre la CGPM a l'interruptor general automàtic serà com a màxim de 1.5%. La secció mínima dels conductors a instal·lar serà de 10 mm2.
Cu o 25 mm2 Al, fins a la CGPM.
4. Construcció. Caldrà ajustar la instal·lació a les indicacions de l'Informe Tècnic d'Instal·lació.
1.3. Quadres
S'ubicarà un quadre de comandament i protecció pels circuits de subministrament normal.
Els quadres secundaris de distribució de zona seran metàl·lics murals i allotjaran en el seu interior els elements de comandament i
protecció indicats en els esquemes.
Els circuits estaran degudament senyalitzats i s'indicaran clarament a quina zona pertanyen.
El connexionat dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les condicions exposades pel quadre general de distribució i en qualsevol
cas s'ajustaran a les assenyalades en les Especificacions Tècniques.
Els quadres secundaris estaran dotats de mecanismes de protecció contra corrents de defecte. Aquesta protecció es realitzarà a traves
d'interruptors diferencials de sensibilitat 0.03 A per a enllumenat i 0.3 A per a força motriu.
1.4. Interruptors diferencials (D.D.R.)
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Els interruptors diferencials D.D.R. seran del tipus i denominació que es fixen en el projecte, podent-se substituir per altres de denominació
diferent, sempre que les seves característiques tècniques s'ajustin al tipus exigit, compleixin la Norma UNE 20.383, portin impresa la marca
de conformitat a Norma UNE i hagi estat donada la conformitat.
Aquests interruptors de protecció tenen com a missió evitar els corrents de derivació a terra que puguin ser perillosos, i que han de ser
independents de la seva protecció magnetotèrmica de circuits i aparells.
Reaccionaran amb tota la intensitat de derivació a terra que assoleixi o superi el valor de la sensibilitat de l'interruptor.
La capacitat de maniobra ha de garantitzar que es produeixi una desconnexió perfecta en cas de curtcircuit i simultània derivació a terra.
Per ell hauran de passar tots els conductors que serveixin d'alimentació als aparells receptors, inclòs el neutre.
Es podrà, en el cas de instal·lar-se en cascada, de diferencial amb selectiu a 0,5 seg. per evitar una apagada de tot l'edifici.
1.5. P.I.A., Interruptors automàtics
Els interruptors automàtics seran del tipus i denominació que es fixen en el projecte, podent ser substituir per altres de denominació
diferent, sempre que les seves característiques tècniques que s'ajustin al tipus exigit, portin impresa la marca de conformitat a Normes
UNE i hagi estat donada la conformitat per la Direcció Facultativa.
Aquests interruptors automàtics podran emprar-se per a la protecció de línies i circuits. Tots els interruptors automàtics hauran d'estar
previstos d'un dispositiu de subjecció a pressió per a que puguin fixarse ràpidament i de manera segura a un carril normalitzat.
Els contactes dels automàtics hauran d'estar fabricats amb material resistent a la fusió.
Tots els tipus d'interruptors esmentats hauran d'haver estat sotmesos a les proves de tensió, aïllament, resistència al calor i demés
assaigs, exigits a aquesta classe de material en la Norma UNE 20.347.81 IR.
El poder de tall i la tipologia, en general, dels interruptors magnetotèrmics, s'ajustaran a la norma internacional d'Aparellatge de Baixa
tensió EN 60.898 / UNE 20.347.
1.6. Canalitzacions de distribució.
Des del quadre de distribució secundari, els espais comuns sempre que siguin registrables, s'utilitzaran safates amb tapa perforada d'acer
galvanitzat i connectades potencialment a tots els trams.
Es fixaran caixes de superfície estanques amb entrada per a tub roscat o premsaestopes, per a realitzar la derivació a dependències o a
recepcions.
Els conductors emprats en aquestes línies seran de coure amb aïllament lliure d'halògens i correspondran a la designació RZ1K 0.6/1KV
no propagador de la flama.
1.7. Canalitzacions per canonada rígida i flexible
En tots els circuits generals s'utilitzaran tubs rígids o semirígids de plàstic de duresa o protecció mecànica de "7" o "9" segons UNE 20324
DIN 40050. Les derivacions també seran de plàstic, però articulades. L'interior dels tubs estarà totalment polit i es mantindran els seus
extrems de manera que al fer el llançament de cable no puguin sofrir deteriorament al seu aïllant. Les rosques dels tubs rígids es faran
acuradament i els radis de curvatura dels colzes tindran sempre el valor mínim en funció del diàmetre del tub exigit.
Es faran servir tubs flexibles articulats, per a instal·lacions encastades. No s'admetran connexions entre ells, essent la seva instal·lació de
caixa a caixa.
Tot el material emprat, colzes, mànegues de connexió i derivació, etc. que s'utilitzin en les instal·lacions amb tub rígid, tindran les mateixes
característiques exigides per als tubs. Les rosques estaran perfectament acabades i la unió es farà sempre sense utilitzar estopa, sinó
segellador adient, assegurant la completa estanqueïtat de tota la instal·lació.
1.8. Caixes d’empalmament i derivació per a instal·lacions de superfície
Les caixes per a instal·lacions de superfície estaran plastificades amb PVC fos en tota la seva superfície, tindran un tancament hermètic
amb la capa cargolada i seran de dimensions tals que s'adaptin sobradament al tipus de cable o conductor que s’utilitzi.
Estaran provistes de diverses entrades encunyades cegues en mides concèntriques, per a poder disposar a la mateixa entrada de forats
de diferents diàmetres.
La fixació al sostre serà com a mínim de dos punts de fixació, es realitzarà mitjançant cargols d'acer, per a la qual cosa se'ls hi haurà de
practicar trepants al seu fons. S'haurà d'utilitzar volanderes de niló en cargols per a aconseguir una bona estanqueïtat.
Les connexions dels conductors s'executaran a les caixes i mitjançant borns, no podent connectar-se més de quatre fils a cada born.
Aquests borns aniran numerats i seran del tipus que s'especifiqui als altres documents del projecte.
Dins de cada una solament es podran utilitzar les línies del mateix diferencial.
1.9. Aparells i mecanismes
Els aparells d'enllumenat s'ancoraran fortament al sostre mitjançant tiratges Spit o tacs i cargols, tot això independentment del que
s'exigeixi en altres documents d'aquest Projecte. Els mecanismes d’endolls es situaran a 30 cm de la part superior al terra i els interruptors
a 90cm de la part superior al terra. del sòl. S’esmerçarà la seva col·locació, així com tots els elements encastats, a fi d'evitar correccions
posteriors.
Es deixaran cuetes de connexió suficientment llargues per a permetre la seva fàcil revisió. La part accessible dels portalàmpades es
connectarà al neutre.
Les caixes per als mecanismes encastats que comprenen aquest apartat, seran les construïdes per una tensió de 250 V. amb intensitats
normals de 10, 25 i 63 A. si en altres documents no es digues el contrari.
Totes les parts de la caixa i del mecanisme accessible al contacte normal seran de material aïllant. Les parts metàl·liques sota tensió
hauran d'estar fixades sobre peces aïllants al foc, a la calor i a la humitat, tenint a més, la resistència mecànica necessària.
Per a la connexió dels conductors hauran d'emprar-se borns amb cargols, havent de disposar-se d'espai suficient per a que la connexió
pugui ser feta amb facilitat.
Tant els aparells d'enllumenat con les bases d'endoll hauran d'estar equipades amb el corresponent born de posada a terra.
1.10. Interruptors, commutadors i comptadors
Tots els aparells esmentats portaran inscrits en una de les seves parts principals i de manera ben llegible la marca de la fàbrica, així com la
tensió i intensitat nominals. Els aparells de tipus tancat portaran una indicació clara de la seva posició d'obert i tancat. Els contactes tindran
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dimensions adequades per a deixar pas a la intensitat nominal de l'aparell, sense excessives elevacions de temperatura. Les parts sota
tensió, hauran d'estar fixades sobre peces aïllants, suficientment resistents al foc, al calor i a la humitat i amb convenient resistència
mecànica.
Les obertures per a entrades de conductors, hauran de tenir les mides suficients per a que pugui introduir-se el conductor corresponent
amb el seu envoltant de protecció.
Tots els interruptors, commutadors fins a 25 A. han d'estar construïts per a 400 V. com a mínim.
Les distàncies entre les parts en tensió i entre aquestes i les de protecció hauran d'ajustar-se a les especificades per les reglamentacions
corresponents. Els mateixos aparells amb intensitat superior a 25 A. hauran, a més, d'estar construïts de manera que les distàncies
mínimes entre contactes oberts i entre pols no siguin inferiors a les següents:
. 5 a 6 mm. per als 25 125 A.
. 6 a 10 mm per als de més de 125 A.
La part mòbil haurà de servir únicament de pont entre els contactes d'entrada i sortida. Les peces de contacte hauran de tenir elasticitat
suficient per a assegurar un contacte perfecte i constant. Els comandaments seran de material aïllant.
Els suports per a aconseguir la ruptura brusca no serviran d'òrgans de conducció de corrent.
En el cas de contactors, la temperatura dels debanats de les bobines no serà superior a les admeses a les reglamentacions vigents,
havent-se d'especificar el temps propi de retardament de desconnexió. Tots els contactors hauran de tenir l'enganxada impedida, mentre
no desapareixi la causa que produeix la desconnexió.
Tot el material comprés en aquest apartat haurà d'haver estat sotmès als assaigs de tensió, aïllament, resistència al calor i comportament
al servei exigits en aquesta classe d'aparells, a les normes UNE 20.109, 20.353, 20.361 i 20.362.
1.11. Preses de corrent
Les caixes i clavilles d'endoll compreses en aquest apartat seran les construïdes per a una tensió mínima de 400 V. amb intensitats
normals de 10, 25 i 63 A.
Totes les parts de la caixa i de la clavilla accessibles al contacte normal seran de material aïllant. Es disposarà de la presa de terra que la
reglamentació vigent exigeix i amb les característiques i dimensions adequades. Les parts metàl·liques sota tensió hauran d'estar fixades
sobre peces aïllants suficientment resistents al foc, al calor i a la humitat, tenint a més la resistència mecànica necessària.
Per a la connexió dels conductors haurà d'emprar-se borns amb cargols deixant previst l'espai suficient per a que la connexió pugui ser feta
amb facilitat.
Tots els endolls d'aquest apartat hauran d'haver estat sotmesos als assaigs de tensió, aïllament, escalfament, resistència mecànica i de
comportament de servei que s'estipulen a la Norma UNE 20.31579.
1.12. Presa de terra
Per a aconseguir una adequada posada a terra i assegurar amb això unes condicions mínimes de seguretat, haurà de realitzar-se la
instal·lació d'acord amb les instruccions següents:
La posada a terra es farà mitjançant piques d'acer, unides a una malla de cable de coure nu.
La configuració de les esmentades piques haurà de ser rodona d'alta resistència, assegurant una màxima rigidesa per a facilitat la seva
introducció en el terreny, evitant que la pica es doble degut a la força dels cops.
Totes les piques tindran un diàmetre mínim de 19 mm. i la seva longitud serà de dos metres.
Per a la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari disposar de borns o elements de connexió que garantissin
una unió perfecta, tenint en compte que els esforços dinàmics i tèrmics en cas de curtcircuit són molt elevats.
Els conductors que constitueixin les línies d'enllaç amb terra, les línies principals de terra i les seves derivacions, seran de coure o d'un
altre material d'alt punt de fusió i la seva secció no podrà ser menor en cap cas, de 16 mm² de secció per a les línies principals d'enllaç amb
terra, si són de coure.
Els conductors nus enterrats en el sòl es consideraran formant part de l'elèctrode de posada a terra.
Si en una instal·lació existeixen preses de terra independents es mantindrà entre els conductors de terra una separació i aïllament
apropiada a les tensions susceptibles d'aparèixer entre aquests conductors en cas de manca.
El recorregut dels conductors serà el més curt possible i sense canvis bruscs de direcció. No estaran sotmesos a esforços mecànics i
estaran protegits contra la corrosió i desgast mecànic.
Els circuits de posada a terra formaran una línia elèctrica continua en la que no podran incloure ni massa ni elements metàl·lics, qualsevol
que siguin aquests. Les connexions a massa i a elements metàl·lics, s'efectuarà sempre per derivacions del circuit principal.
Aquests conductors tindran un bon contacte electrònic, tant amb les parts metàl·liques i massa com amb l'elèctrode. A aquests efectes es
disposarà que les connexions dels conductors s'efectuen amb molta cura, mitjançant peces d'unió adequades, assegurant una bona
superfície de contacte de manera que la connexió sigui efectiva per mitjà de cargols, elements de compressió, reblons o soldadures d'alt
punt de fusió.
Es prohibeix l'emprar soldadures de baix punt de fusió, tals com: estany, plata, etc.
D'acord amb la normativa ITC BT 07, els conductors de protecció seran independents per circuit, hauran de ser de les següents
característiques; per a les seccions de fase iguals o menors de 16 mm² el conductor de protecció serà de la mateixa secció que els
conductors actius, per a les seccions compreses entre 16 i 35 mm², el conductor de protecció serà la meitat de l'actiu i per a les seccions
de fase superiors a 35 mm² el conductor de protecció serà la meitat de l'actiu.
Els conductors de protecció seran els canalitzats preferentment en envoltant comú amb els actius i en qualsevol cas el seu traçat serà
paral·lel a aquests i presentarà les mateixes característiques d'aïllament.

1.13. Instal·lació lluminàries
Característiques tècniques
Subministrament i instal·lació de lluminària de superfície i empotrada, per làmpades led i fluorescents, amb cos de lluminària de xapa
d'acer lacat , cantoneres de ABS i lamel·les transversals estriades; reflector d'alumini brillant; balast electrònic per fluorecents ; protecció
minim IP 20 per interior i IP65 per exteriors i aïllament classe F. Inclòs làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment
muntada, connexionada i comprovada.
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2.2. Tubs de plàstic (PP, PEX, PB)
Condicions de subministrament
Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes adequades per a ells.
Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb arestes vives, cadenes, etc., i
de forma que no quedin trams sortints innecessaris.
Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs s'han d'apilar a una
alçada màxima d'1,5 m.
S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.
Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt dels tubs subministrats en
barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.
Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició horitzontal, han de col·locar-me
verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en aquesta posició.
Els tubs i accessoris s'han de carregar i descarregar cuidadosament.
Recepció i control
Inspeccions: Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:
Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi, i un nombre o codi indicatiu de
la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).
Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que siguin llegibles després del seu
emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament funcional del tub o
accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.
Conservació, emmagatzematge i manipulació
S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els embalatges d'origen.
S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.
S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta, amb la finalitat d'evitar
qualsevol curvatura o deterioració dels tubs.
Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits contra la deterioració i
els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb embocadura i els extrems sense embocadura o en capes
adjacents.
Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o prestatgeries especialment
dissenyades per a aquest fi.
El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialment al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en espiral. El tub s'ha de tallar
amb el seu corresponent tallatubs.
Ha d’avidar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i evitant deixar-los caure sobre
una superfície dura.
Quan s'utilitzin mitjans mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen danys en els tubs. Les
eslingues de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en contacte amb el tub.
S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es neteja, a instal·lacions
defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de brutícia en els mateixos. La neteja del tub i dels
accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
2.3. Tubs de coure
Condicions de subministrament
Els tubs es subministren en barres i en rotllos:
En barres: aquests tubs es subministren en estat dur en longituds de 5m.
En rotllos: els tubs recuits s'obtenen a partir dels durs per mitjà d'un tractament tèrmic; els tubs en rotlles es subministren fins a un diàmetre
exterior de 22 mm, sempre en longitud de 50 m; es poden sol·licitar rotlles amb cromat exterior per a instal·lacions vistes.
Recepció i control
Inspeccions:
Els tubs de DN >= 10 mm i DN <= 54 mm han d'estar marcats, indeleblement, a intervals menors de 600 mm al llarg d'una generatriu, amb
la designació normalitzada.
Els tubs de DN > 6 mm i DN < 10 mm, o DN > 54 mm han d'estar marcats d'idèntica manera almenys en els 2 extrems.
Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa vigent.
Conservació, emmagatzematge i manipulació
L'emmagatzematge es realitzarà en llocs protegits d'impactes i de la humitat. Es col·locaran paral·lels i en posició horitzontal sobre
superfícies planes.
Recomanacions per al seu ús en obra
Les característiques de la instal·lació d'aigua o calefacció a la qual va destinat el tub de coure són les que determinen l'elecció de l'estat del
tub: dur o recuit. Els tubs en estat dur s'utilitzen en instal·lacions que requereixen una gran rigidesa o en aquelles que els trams rectes són
de gran longitud.
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Els tubs recuits s'utilitzen en instal·lacions amb recorreguts de gran longitud, sinuosos o irregulars, quan és necessari adaptarlos al lloc en
el que vagin a ser col·locats.

2.4 Termo elèctric
Característiques tècniques
Subministrament i instal·lació de termos elèctric per al servei d'A.C.S., mural vertical, resistència blindada, capacitat 100 l, potència 1.500
W. Inclòs suport i ancoratges de fixació, vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua
com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d’amidament en projecte
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les unitats d’obra
Es comprovarà que el parament suport es troba completament acabat.
Fases d’execució
Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les
xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa.
Condicions de terminació
El termo elèctric es situarà en un lloc accessible.
Conservació i manteniment
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.
Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte abonament de les mateixes
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.5 Normativa
Real Decret 314/2006 que aprova el Codi tècnic 2006 de la edificació. DB HS 4 i DB HS5.
3- VEU I DADES

3.1 equipament de la xarxa de veu i dades
A l'edifici hi haurà una sèrie de locals amb diferents tipologies, però tots ells tindran una infraestructura similar (variant quantitats), en quan
a la seva xarxa de telecomunicacions internes.
Els locals des del punt de vista de les telecomunicacions estaran preparats per funcionar de manera independent de la resta de l'edifici tot i
que existirà la possibilitat d'interconnectar-ne diversos entre si.
Els locals tindran instal·lades les canalitzacions interiors per mitjà de canaleta de cable i corrugat que arribaran fins als llocs de treball, d’on
existirà una caixa amb els mòduls elèctrics ja instal·lats de la sèrie que posa en amidaments, amb buit per un altre mòdul on s’instal·laran
les preses de dades.
Tots les canalitzacions finalitzaran en un mateix punt on s’instal·larà un armari rack mural amb tots aquells components que siguin
necessaris. Aquest armari rack també arribaran les canalitzacions de l'exterior de l'oficina.
En general, per a qualsevol local serà necessari incloure els següents components a més de la instal·lació, configuració, certificació,
etiquetatge i documentació:
- Armari rack mural 19 " de 2 cossos de fons aire condicionat 500 mm. porta de vidre clau, ventiladors bany coberta i tapes
superiors superiors i inferiors amb ranures de ventilació.
- Panell de 19 " amb 8 connectors schuko + interruptor bipolar lluminós aire pilot indicador de funcionament.
- Panell de connexió de 1u de 24 presses cat. 6 utp
- Safata auxiliar fixa 19", reservant 2u per la safata i els possibles elements que podria contenir
- Panell de 19 " passafils horitzontal sense tapa de 1u
- Cables utp cat.6 lszh 0,5 m
- Mòduls de connexió femella rj45 cat. 6 keystone negre, paràgraf llocs de treball i el panell de connexió .
- Tapa eunea unica sistema per 4 connexions rj45 keystone ( individual si connectessin 2) + altres accessoris si fossin necessaris.
- 19 de rack per commutador ethernet " ethernet 10/100/1000 mb / s amb gestió bàsica de nivell 2. Amb 16 /24 de ports depenent
de la configuració de la cada local.
- Cablejat utp cat.6 lszh.
- Connexions ethernet externes, amb les que el local es pot connectar a la resta de l'edifici.
Criteri d’amidament en projecte
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
3.2 Normativa
Es complirà la normativa ICT de teclecomunacions, Real Decret 346/2011 de 11 de març i l’ordre ITC 1644/2011, de 10 de juny i posteriors
modificacions.

4- CLIMATITZACIÓ
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4.1 Camp d'aplicació
L'objecte d'aquest document és fixar les condicions tècniques mínimes que han de complir les instal·lacions de climatització per aquesta
obra, especificant els requisits de durabilitat, fiabilitat i seguretat.
L'àmbit d'aplicació d'aquest document s'estén a tots els sistemes mecànics, hidràulics, elèctrics i electrònics que formen part de les
instal·lacions.
En determinats supòsits per als projectes es podran adoptar, per la pròpia naturalesa del mateix o del desenvolupament tecnològic,
solucions diferents a les exigides en aquest document, sempre que quedi suficientment justificada la seva necessitat i que no impliquin una
disminució de les exigències mínimes de qualitat especificades en el mateix.
El Plec de Condicions Generals forma un tot amb aquesta Especificació i és part del contracte i per tant, ha de ser examinat acuradament
per cada Oferent abans de sotmetre la seva proposta.
Tota repetició d'una clàusula de les Condicions Generals s'ha d'entendre com una atenció especial o una matisació, però mai com una
exclusió de les altres clàusules.
4.2 Abast de la instal·lació
Inclou el subministrament de tots els equips, materials, mà d'obra, mitjans auxiliars, transport fins a peu d'obra i l'execució de totes les
operacions necessàries per realitzar les instal·lacions descrites en els plànols i altres documents que formen aquest projecte.
Posada en marxa, proves i mesures dels paràmetres més importants (cabals, consums elèctrics, pressions, temperatures, velocitats d'aire,
etc.), lliurament de la instal·lació al personal designat per la propietat o la Direcció Tècnica.
Lliurament de les instruccions de maneig i manteniment de la instal·lació, així com una col·lecció de plànols d'obra posada al dia.
L'obtenció de tots els permisos, dictàmens i certificats d'aprovació necessaris, emesos pels organismes competents, per a la realització
dels subministraments d’energia i combustibles.
4.3 Conservació de les obres
De la conservació i manteniment de la instal·lació s'encarregarà una empresa que estigui en possessió del carnet d'instal·lador atorgat pel
servei Territorial d'Indústria, i estarà inscrita en el registre industrial, complirà amb tots els requisits d'assegurances i formalitats indicats en
el Plec General.
4.4 Control i recepció dels equips i materials
Es farà segons el reglament RITE aprovat pel real decret 1027/2007 article 19, apartat 6.
El instal·lador autoritzat o director de la instal·lació, quant la participació d’aquest últim estigui prevista, realitzarà els controls relatius a:
A ) Control de la recepció en obra de equips i materials
A ) Control de la execució de la instal·lació
A ) Control de la instal·lació acabada
Recepció d'unitats d'obra
Es farà segons el reglament RITE aprovat pel real decret 1027/2007 article 20.
El Contractista haurà de proveir, a càrrec seu, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per executar els esmentats replanteigs i
determinar els punts de control o de referència que es requereixin.
Seran causa de rebuig categòric les següents circumstàncies:
- Material subministrat que no compleixi les especificacions tècniques i constructives definides en projecte.
- Material amb defectes físics o deterioraments atribuïbles al transport.
- Alternatives als materials especificats en projecte no aprovades prèviament per la Direcció Facultativa.
- Mostra de materials
Els materials objecte de contractació són els indicats en l'oferta obligatòriament. L'Instal·lador / Contractista disposarà en obra de mostres
de cadascun dels materials i equips que es van a instal·lar per a la seva aprovació per part de la Direcció Facultativa. Si en alguna partida
del Projecte apareix el "o equivalent" s'entén que el tipus i marca objecte de contracte és l'indicat com a model en el Projecte, és a dir, de
les mateixes característiques, sempre a judici de la Propietat i la Direcció Facultativa. A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista
presentarà les mostres dels materials que se sol·licitin, sempre amb l'antelació prevista en el calendari de l'obra. Qualsevol canvi que
efectuï el Contractista sense tenir-lo aprovat per escrit i de la forma que li indiqui la Direcció Facultativa, representarà en el moment de la
seva advertència la seva immediata substitució, amb tot el que això comporti de treballs, cost i responsabilitats. Si no ho, podrà la Direcció
Facultativa buscar solucions alternatives amb càrrec al Pressupost de contracte i / o garantia.
Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats d'obra definitives, els que el Contractista s'empri en els mitjans auxiliars
per a la seva execució, així com els materials de les instal·lacions i obres auxiliars que parcialment hagin de formar part de les obres
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objecte del contracte, tant provisionalment com definitives, hauran complir les especificacions establertes en el Plec de Condicions
Tècniques dels materials.
Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada podrà ser considerat com defectuós.
- Control de qualitat dels materials
El Contractista lliurarà a la Direcció Facultativa una llista de materials que consideri definitiva dins dels 30 dies després d'haver-se signat el
Contracte d'Execució. S’inclouran els noms de fabricants, de la marca, referència, tipus, característiques tècniques i termini de lliurament.
Quan algun element sigui diferent dels que s'exposen al Projecte, s'expressarà clarament en aquesta descripció.
El Contractista informarà fefaentment a la Direcció Facultativa de les dates en què estaran preparats els diferents materials que componen
la instal·lació, per al seu enviament a obra.
D'aquells materials que estimi la Direcció Facultativa oportú i dels materials que presenti el Contractista com a variant, la Direcció
Facultativa procedirà a realitzar, en el lloc de fabricació, les proves i assaigs de control de qualitat, per comprovar que compleixen les
especificacions indicades en el Projecte, carregant a compte del Contractista les despeses originades.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se de nou a càrrec del mateix
contractista. Aquells materials que no compleixin alguna de les especificacions indicades en Projecte no seran autoritzats per muntatge en
obra. Els elements o màquines enviats a obra sense aquests requisits podran ser rebutjats sense ulteriors proves.
4.5 Exigències tècniques
Article 10. Exigències tècniques de les instal·lacions tèrmiques.
Les instal·lacions tèrmiques s'han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar, de forma que es compleixin les exigències tècniques
de benestar i higiene, eficiència energètica i seguretat que estableix aquest reglament.
Article 11. Benestar i higiene
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 pels usuaris de l'edifici
sense que s’hi produeixi menyscabament de la qualitat acústica de l'ambient, complint els següents requeriments:
1. Qualitat tèrmica de l'ambient: les Instal·lacions tèrmiques permetran mantenir els paràmetres defineixen l'ambient tèrmic dins d’un
interval de valors determinats amb la finalitat de mantenir les condicions ambientals confortables pels usuaris dels edificis.
2. Qualitat de l'aire interior: les Instal·lacions tèrmiques permetran mantenir una qualitat de l'aire interior acceptable, als locals ocupats per
les persones, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal dels mateixos, aportant un cabal suficient
d'aire exterior i garantint l'extracció i expulsió de l'aire viciat.
3. Higiene: les instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una dotació d'aigua calenta sanitària, en condicions adequades, per la
higiene de les persones.
4. Qualitat de l'ambient acústic: en condicions normals d'utilització, el risc de malalties o molèsties produïdes pel soroll i les vibracions de
les instal·lacions tèrmiques, estarà limitat.
Article 12. Eficiència energètica.
Es realitzarà segons el reglament RITE aprovat pel real decret 1027/2007, article 12 i IT2.4.
Les instal·lacions tèrmiques s'han de dissenyar i calcular, executar, mantenir i utilitzar-se de tal forma que es redueixi el consum d'energia
convencional de les instal·lacions tèrmiques i, en conseqüència, 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
de les energies renovables i de les energies residuals, complint els següents requeriments:
1. Rendiment energètic: 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 pròxim possible al seu règim de
rendiment màxim.
2. Distribució de calor i fred: els equips i les conduccions de les instal·lacions tèrmiques han de quedar aïllades tèrmicament, per
aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals amb temperatures properes a les de sortida dels equips de generació.
3. Regulació i control: les instal·lacions estaran dotades dels sistemes de regulació i control necessaris perquè es puguin mantenir les
condicions de disseny previstes als locals climatitzats, ajustant, al mateix temps, els consums d'energia a les variacions de la demanda
tèrmica, així com interrompre el servei.
4. Comptabilització de consums: les instal·lacions tèrmiques han d'estar equipades amb sistemes de comptabilització per què l'usuari
conegui el seu consum d'energia, i el per permetre el repartiment de les despeses d'explotació en funció del consum, entre diferents
usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples consumidors.
5. Recuperació d'energia: les instal·lacions tèrmiques s'incorporaran subsistemes que permetin l'estalvi, la recuperació d'energia i
l'aprofitament d'energies residuals.
6. Utilització d'energies renovables: les instal·lacions tèrmiques aprofitaran les energies renovables disponibles, amb l'objectiu de cobrir
amb aquestes energies una part de les necessitats de l'edifici.
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Article
A
13. Segurretat.
Les
L
instal·lacion
ns tèrmiques s'han de disseny
yar i calcular, e
executar, mante
enir i utilitzar de
d manera que es previngui i redueixi a límits
acceptables
a
el riisc de patir acciidents i sinistres
s capaços de prroduir danys o perjudicis
p
a les persones, floraa, fauna, béns o al medi ambien
nt,
així
a de com d’alttres fets suscep
ptibles de produiir als usuaris mo
olèsties o malallties.
4.6
4 Normes d'exxecució i selecciió de característtiques per als e
equips i materials
ocument li són
En
E general, a les instal·lacio
ons recollides sota
s
aquest do
n d'aplicació el
e Codi Tècnicc de l'edificiació, el Reglame
ent
d'Instal·lacions
d
T
Tèrmiques en Edificis (RITE), i les seves Instru
uccions Tècniqu
ues Complemen
ntàries (ITC), ju ntament amb la
a sèrie de norme
es
UNE
U
en l'Annex I.
El
E contractista, a
abans d'iniciar el seu treball, examinarà
e
tots els treballs per aconseguir un
na perfecta cooordinació d'acorrd amb la finalittat
d'aquesta
d
especcificació.
No
N es tindrà en consideració cap
c intent d'elud
dir responsabilittats per legació
ó de defectes, llevat que s'hag i notificat abans de presentar la
seva oferta qualssevol situació o prescripció no compatible amb
b la vigent legis
slació.
EQUIPS
E
DE FRE
ED I CALOR
CONDICIONS
C
G
GENERALS:
Els
E equips de p
producció són els
e generadors de fred i calorr que transporta
ats en aigua o salmorra alimeenta les baterie
es dels elemen
nts
emissors:
e
climatitzadors, ventilo
oconvectors, aerotermos o indu
uctors.
Es
E componen, almenys, de: con
ndensador, evap
porador, circuit frigorífic, compressor i controls
s automàtics am
mb el seu panelll.
Es
E subministrara
an amb la càrreg
ga inicial de refrrigerant.
Aquests
A
equips han de complirr el que referentt a això especiffiqui el Reglame
ent de Segureta
at per a Plantess i Instal·lacions
s Frigorífiques, el
Reglament
R
d'Apa
arells a Pressió i el Reglament d'Instal·lacionss Tèrmiques en els Edificis (RIT
TE).
DOCUMENTAC
D
IÓ:
Els
E fabricants o d
distribuïdors d'a
aquests equips hauran d'aporta
ar la següent do
ocumentació:
a)
a Potència frigo
orífica útil total per
p a diferents condicions de fu ncionament, fins i tot amb les potències
p
nominnals absorbides
s en cada cas.
b)
b Coeficient d'e
eficiència energètica per a dife
erents condicion
ns de funcionam
ment i, per plan
ntes refredadorees d'aigua, fins i tot a càrregue
es
parcials.
c)
c Límits extremss de funcionament admesos.
d)
d Tipus i caracte
erístiques de la regulació de ca
apacitat.
e)
e Classe i quantitat de refrigera
ant.
f)) Pressions màxximes de treball en les línies d'a
alta i baixa presssió de refrigera
ant.
g)
g Exigències de
e l'alimentació elèctrica
e
i situaciió de la caixa de
e connexió.
h)
h Cabal de fluid
d secundari a l'e
evaporador, pèrd
dua de càrrega i altres característiques del circ
cuit secundari.
i)) Cabal del fluid de refredament del condensad
dor, pèrdua de ccàrrega i altres característiques
s del circuit.
j)) Exigències i re
ecomanacions d'instal·lació:
d
espais de manten
niment, situació i dimensió de connexions, etc.
k)
k Instruccions d
de funcionamentt i mantenimentt.
l)) Dimensions màximes de l'equ
uip.
m)
m Nivell màxim de potència acústica ponderatt A LWA, en deccibels, determin
nat segons UNE
E 74105.
n)
n Pesos en tran
nsport i en funcio
onament.
o)
o Temperaturess màxima i mínim
ma de condensació admissible
es.
p)
p Diàmetres de les connexionss a l'evaporador i condensador remots, si esca
au.
q)
q En unitats de condensació pe
er aigua: pressió
ó màxima de tre
eball en el cond
densador i diàme
etre i situació dee les escomese
es de l'aigua.
r)) En unitats de ccondensació pe
er aire caracterís
stiques de ventiiladors i motors.
s) En unitats d'absorció: fluid po
ortador de calor i consum.
Hauran
H
d'ajustarr a les condicion
ns normalitzade
es, les següentss característique
es de la màquina
a:
- Potència nomin
nal absorbida
- Potència frigoríífica total útil
ètica
- Coeficients d'efficiència energè
ELEMENTS
E
EMISSORS
Anomenem
A
elem
ments emissors,, a aquelles unittats la missió éss produir un inte
ercanvi tèrmic des del circuit hiddràulic a l'aire, i impulsar aquesst.
A més podran te
enir altres funcio
ons de tractame
ent de l'aire tals com: filtrat, hum
mectació, deshu
umectació, mesccla, etc.
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FAN-COILS
F
Generalitats
G
Considerem
C
aqu
uí els equips terrminals de les in
nstal·lacions d'A
Acondicionament d’aire que s'instal·len en elss locals condicio
onats, modifique
en
le
es condicions ttermohigromètriiques de l'ambient mitjançant l'acció d'una o dues bateries que reben dde una central l'aigua calenta o
re
efredada per al seu funcioname
ent.
La
L circulació de l'aire per les ba
ateries es produe
eix per l'acció d
d'un ventilador que
q forma part de
d l'equip.
Les
L bateries han
n de suportar, se
ense deformació, degotejos o e
exsudacions, un
na pressió hidrà
àulica interior dee prova equivalent a una vegad
da
i mitja la de treba
all i com a mínim
m 400 Kpa.
Els
E diversos com
mponents del ventiloconvecto
v
or estaran consstruïts i acoblatts de manera que
q
no es proddueixin oxidacio
ons, vibracions o
deformacions
d
pe
er les condicionss normals de tre
eball.
Els
E coixinets del motor i ventilad
dor seran autolu
ubrificantes sen se necessitat de manteniment posterior.
Els
E motors elèctrics disposaran del mecanisme
e necessari perr a la seva arren
ncada. L'equip tindrà
t
prevista uuna connexió a la xarxa de terrra
de
d l'edifici. La b
bateria estarà dotada
d
de purgadors manualss. La safata de condensat tind
drà una connexxió de desguàs
s d'almenys mittja
polzada
p
(½ ").
Elements
E
constittutius
Els
E ventiloconve
ectors estaran co
onstituïts pels següents elemen
nts:
- Xassís o estrucctura en materia
al inoxidable.
ua-aire
- Bateria d'interccanvi tèrmic aigu
- Ventilador
- Filtre d'aire.
entilador.
- Placa de comandament del ve
alimentació d'aig
gua.
- Connexions d'a
alimentació elècctrica.
- Connexions d'a
ge.
- Safata de recolllida de condenssat amb drenatg
- Panells de tanccament amb aïlllament acústic.
- Placa d'identificcació.
nstal·lació
In
La
L distància enttre la part inferrior dels tubs d'aletes
d
del con
nvector i la part inferior de l'o
obertura d'entraada d'aire ha de
d ser de quinzze
centímetres
c
(15 cm).
Quan
Q
les unitatss vagin subjecte
es a la paret, aq
questa subjecció
ó estarà feta pe
er mitjà de perns ancorats a la mateixa, que passaran
p
a travé
és
de
d perforacions realitzades en la xapa posterio
or de la caixa de
e l'aparell quan aquesta
a
existeix
xi.
Si
S la unitat va co
ol·locada en un nínxol, la placa frontal tindrà ta
apajunts per cob
brir la junt entre aquesta i la paaret.
S'evitarà
S
que circculi aire entre la
a xapa posteriorr i la paret, per a això s'omplirà
à, al menys en els
e laterals i partt superior, aque
est espai.
Control
C
i regulacció La regulació
ó de la capacita
at frigorífica d'un
n ventiloconvec
ctor es podrà realitzar actuant ssobre la variació de cabal d'aiire
mitjançant
m
les differents velocitats de ventiladorr, generalment d
de control manu
ual, o actuant so
obre el cabal d'aaigua subministrat a la canonad
da
mitjançant
m
vàlvula automàtica to
ot-res o modula
ant. Informació T
Tècnica. El fabrricant ha de sub
bministrar la doccumentació tècn
nica correspone
ent
amb
a
la informaciió.
- Denominació, ttipus i grandària
a.
n cada velocitat del ventilador.
- Cabal d'aire en
d l'aigua freda i de les condiccions higromètriques de l'aire a
- Potència frigorrífica sensible i total, en funció de la temperratura i cabal de
l'entrada, per a cada velocitatt del ventilador.
entilador a cada velocitat.
- Consum del ve
p a un local tip
pus a cada velocitat del ventilad
dor. Seran d'ap licació en aquest punt, tot el qu
ue
- Nivell de soroll de pressió sonora en dB (A) per
en l'apartat extra
actors, amb refe
erència als nive
ells de soroll i prroves relatives a ells.
s'ha exposat e
- Característique
es del corrent elèctric necessàrria.
es i cotes de connexions.
- Dimensions, pe
essió hidràulica
a.
- Limitació de pre
Característiques
C
s particulars
- Les unitats qu
ue es subministtrin per a la seva col·locació e
en fals sostre, inclouran elem
ments de suportt adequats. El pengi s'efectua
arà
interposant un
n element antivibratori entre l'ap
parell i el forjat d
del que se sustentin.
CLIMATITZADO
C
ORS:
Generalitats
G
Considerem
C
aqu
uí els equips terrminals de les in
nstal·lacions d'A
Acondicionamen
nt d’Aire que s'instal·len en elss locals condicio
onats, modifique
en
le
es condicions te
ermohigromètriq
ques de l'ambien
nt mitjançant l'a
acció d'una o du
ues bateries que
e reben d’una ceentral l'aigua ca
alenta o refredad
da
per
p al seu funcio
onament.
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La circulació de l'aire per les bateries es produeix per l'acció d'un ventilador que forma part de l'equip.
Les bateries han de suportar, sense deformació, degotejos o exsudacions, una pressió hidràulica interior de prova equivalent a una vegada
i mitja la de treball i com a mínim 400 Kpa.
Els diversos components del climatitzador estaran construïts i acoblats de manera que no es produeixin oxidacions, vibracions o
deformacions per les condicions normals de treball.
Els coixinets del motor i ventilador seran autolubrificantes sense necessitat de manteniment posterior.
Els motors elèctrics disposaran del mecanisme necessari per a la seva arrencada.
L'equip tindrà prevista una connexió a la xarxa de terra de l'edifici. La bateria estarà dotada de purgadors manuals. La safata de condensat
tindrà una connexió de desguàs d'almenys tres quarts de polzada (¾ ").
Elements constitutius
Els climatitzadors estaran constituïts pels següents elements:
- Envoltant amb panells tipus sandvitx.
- Bateries d'intercanvi tèrmic aigua-aire
- Ventilador
- Filtre d'aire.
- Connexions d'alimentació d'aigua.
- Connexions d'alimentació elèctrica.
- Safata de recollida de condensat amb drenatge.
- Panells de tancament amb aïllament acústic.
- Placa d'identificació.
Instal·lació
Els climatitzadors no podran estar situats a la mateixa sala de Màquines, havent existir necessàriament una separació física entre aquesta i
el local on es trobi el climatitzador.
La distància entre la part inferior dels tubs d'aletes del climatitzador i la part inferior de l'obertura d'entrada d'aire ha de ser de quinze
centímetres (15 cm).
Quan les unitats vagin subjectes a la paret, aquesta subjecció estarà feta per mitjà de perns ancorats a la mateixa, que passaran a través
de perforacions realitzades en la xapa posterior de la caixa de l'aparell quan aquesta existeixi
Si la unitat va col·locada en un nínxol, la placa frontal tindrà tapajunts per cobrir la junt entre aquesta i la paret.
S'evitarà que circuli aire entre la xapa posterior i la paret, per a això s'omplirà, al menys en els laterals i part superior, aquest espai.
Control i regulació
La regulació de la capacitat frigorífica d'un climatitzador es podrà realitzar actuant sobre el cabal d'aigua subministrat a la canonada
mitjançant vàlvula automàtica tot-res o modulant.
Informació Tècnica
El fabricant ha de subministrar la documentació tècnica corresponent amb la informació.
- Denominació, tipus i grandària.
- Cabal d'aire del ventilador.
- Potència frigorífica total, en funció de la temperatura i cabal de l'aigua freda i de les condicions higromètriques de l'aire a l'entrada, per a
cada velocitat del ventilador.
- Consum del ventilador.
- Nivell de soroll de pressió sonora en dB (A) per a un local tipus. Seran d'aplicació en aquest punt, tot l'exposat en l'apartat extractors, amb
referència als nivells de soroll i proves relatives a ells.
- Característiques del corrent elèctric necessària.
- Dimensions, pes i cotes de connexions.
- Limitació de pressió hidràulica.
ELEMENTS AUXILIARS DELS ELEMENTS EMISSORS:
Bateries
Són els components dels elements emissors (climatitzadors, ventiloconvectors) de les instal·lacions de Condicionament d'Aire, en els quals
es realitza l'intercanvi de calor entre l'aire tractat i el fluid portador de la potència frigorífica del generador central de fred o calor.
Les bateries integrants del present Projecte seran de tipus aigua-aire, i poden servir per refredar i deshumidificar l'aire i per a la seva
escalfament, depenent de la temperatura de l'aigua utilitzada en les mateixes.
Les bateries, en general, es componen dels elements següents:
- Un o diversos circuits de tubs aletejats.
- Bastidor de suport i muntatge.
- Col·lector d'entrada i sortida del fluid portador.
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- En les bateries alimentades amb aigua, s'instal·larà un purgador manual.
Les bateries estaran construïdes en un material inalterable químicament per les condicions de l'aire i del fluid portador. Les bateries per a
refrigeració i / o deshumidificació estaran construïdes necessàriament en tub de coure i aleta d'alumini o coure, no permetent-se l'ús
d'altres materials metàl·lics llevat que es garanteixi degudament la seva inalterabilitat sota les condicions de treball.
Les bateries de calor que estiguin muntades immediatament després d'una bateria de refrigeració en el mateix climatitzador i sense
interposició d'un separador de gotes, estaran construïdes en tub de coure i aleta de coure.
Igual construcció tindran les bateries de calor situades a continuació d'un sistema de polvorització d'aigua o d'humidificació per injecció de
vapor.
Els passos dels tubs a través del bastidor estaran perfectament segellats per impedir tota fugida d'aire entre els tubs i el bastidor.
Les velocitats de circulació d'aigua pels tubs de les bateries no serà superior a 2,5 m / s.
La pèrdua de càrrega en el conjunt de la bateria no serà superior a 10 mca
La pressió de boira en els tubs de les bateries serà una vegada i mitja la pressió de treball prevista en el circuit i com a mínim 700 Kpa.
A les bateries d'aigua-aire seus circuits estaran dissenyats perquè no es produeixin bosses d'aire i el desaire es realitzi en tots ells
garantint un perfecte ompliment.
Les aletes de les bateries tindran una distribució uniforme i la seva unió amb els tubs serà inalterable pels canvis de temperatura i pressió a
causa de les condicions de treball.
El fabricant ha de subministrar la següent informació:
- Condicions d'humitat i temperatura de l'aire a la sortida de la bateria, per a les condicions establertes a l'entrada en funció de:
. Cabal del fluid transportat.
. Temperatura del fluid transportat.
. Cabal i pressió d'aire circulat a través de la bateria.
- Pèrdua de càrrega produïda per la bateria al costat aire, en funció del cabal.
- Pèrdua de càrrega produïda al costat del fluid portat, en funció del seu cabal.
- Pressió de prova i pressió de treball màxim admissible.
- Limitacions relatives a l'aire i fluid portat quant a problema de corrosió en els metalls components de les bateries.
- Velocitats màximes admissibles en l'aire al seu pas per la bateria sense que s'arrosseguin gotes de condensat.
- Velocitat màxima del fluid portador o cabal màxim sense que es produeixi erosió.
- Dimensions, pesos i cotes de connexions.
EXTRACTORS D'AIRE
Són equips que serveixen per extreure aire d'un local permetent d'aquesta manera la correcta renovació de l'aire ambiental.
Hi ha d'haver un sistema per ajustar la velocitat del ventilador i la tensió de les corretges. Totes les comportes, motoritzades o no,
permetran l'accionament manual.
Per cabals superiors a 20.000 m³ / h, els filtres de baixa eficàcia EU4 (en cas que hagin de ser instal·lats) es disposaran en forma de V.
El nivell de soroll produït per l’extractor serà, en qualsevol cas inferior a 45 NC a una distància de 2 m.
Materials
Els extractors seran construïts en xapa galvanitzada amb un gruix no inferior a zero com vuit mil·límetres (0,8 mm), segons el tipus de
construcció.
Els panells seran tipus sandvitx de 35 mm execució a base de llana de roca d'alta densitat incombustible (execució A-1 segons DIN 4102)
entre dues xapes d'acer galvanitzat.
L'interior dels panells estarà tractat de manera que no es desprenguin partícules de material aïllant i que no es produeixi corrosió en cap
dels seus components.
Els materials constitutius d'un extractor seran incombustibles.
Els ventiladors han d'estar dinàmica i estàticament equilibrats.
Elements constitutius
Els components mínims d'un extractor són els següents:
- Envoltant amb panells desmuntables.
- Aïllaments de l'envoltant incorporats en els panells.
- Ventilador amb motor, suports antivibratori i acoblament.
- Acoblament elàstic a la sortida del ventilador (si és conduïda).
- Elements de suport o pengi.
Opcionalment, inclouran:
- Filtre d'aire.
- Sistema de recuperació de calor.
- Comportes motoritzades.
Instal·lació
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Els extractors no poden estar situats a la sala de màquines de producció havent existir, necessàriament, una separació física entre aquesta
i el local on es trobi el climatitzador.
Les instal·lacions hauran de ser perfectament accessibles en totes les parts de manera que puguin realitzar adequadament i sense perill
totes les operacions de manteniment, vigilància i conducció.
Els motors i les seves transmissions s'han de protegir contra accidents fortuïts del personal.
Hi ha d'haver suficients passos i accessos lliures per permetre el moviment, sense risc o dany, d'aquells equips que s'hagin de desmuntats
i muntats per a la seva reparació fora del conjunt de la unitat.
Informació tècnica
El fabricant ha de subministrar:
- Descripció, components i designació.
- Corbes característiques del ventilador.
- Pèrdues de pressió en el circuit de l'aire, en funció del cabal.
- Característiques i eficiències del filtre d'aire (si existeix).
- Pressió total disponible a la sortida de l'extractor.
- Velocitat de sortida de l'aire a la boca del ventilador.
- Dimensions, pesos i cotes de connexions.
- Característiques del corrent elèctric d'alimentació del motor.
- Nivells de soroll del conjunt de l'extractor. S'adjuntarà certificat d'amidaments realitzades per laboratori homologat en nombre i tipus
suficients per comprovar que es compleixen tots els valors detallats en l'apartat de Condicions Particulars. En qualsevol cas, s'adjuntarà el
nivell de potència sonora total.
De creure oportú, la Direcció Facultativa podrà exigir que es realitzin els mesuraments amb cada extractor a instal·lar sota les condicions
que consideri convenients, en el punt de destí i prèviament a la col·locació en obra. Les despeses derivades d'aquestes proves correran
per compte del Contractista.
El nombre i tipus de mesuraments a realitzar, seran les que es considerin suficients per comprovar la veracitat de totes les dades relatives
a nivell de sorolls que s'especifiquen en el present Plec.
Es considera condició de rebuig, desviacions superiors a 0,2 dB (A) en els valors obtinguts enfront dels especificats en el present Plec.
- Pèrdues de pressió en el recuperador, si comptés amb aquest equip.
XEMENEIES I CONDUCTES DE FUM
La instal·lació a realitzar per a l'evacuació de fums de la caldera ha de complir ITE 04.5 del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els
Edificis (RITE), amb el que indica la Norma UNE 123001, amb el Reial Decret 2532/1985 de 18 de Desembre, pel qual es declaren
d'obligat compliment les especificacions tècniques de xemeneies modulars metàl·liques i la seva homologació pel Ministeri d'Indústria i
Energia, i els que, si s'escau els siguin exigibles per la reglamentació sobre protecció ambiental, seguretat o salubritat.
La concepció i dimensions de la xemeneia han de ser tals que siguin suficients per crear la depressió indicada pel fabricant de la caldera,
evacuant els gasos a velocitat superior a 6 m / s.
Les boques de les xemeneies situades a distàncies compreses entre 10 i 50 m. de qualsevol construcció hauran d'estar a nivell no inferior
a la vora superior del buit més alt que tingui la construcció més propera. Si se sobrepassa 1 m l'alçada a la vora superior del buit més alt
abans comentat, es pot reduir la distància fins a un mínim de 2,5 m. Aquestes distàncies es prendran sobre el pla horitzontal que conté la
sortida de fums lliure de caperutxes, reducció o altres accessoris o rematades que pogués portar.
La secció del conducte de fums serà circular, quadrada, el·líptica o rectangular. En aquests dos últims casos, la relació entre els eixos o
costats més petits, als seus corresponents grans, no serà inferior a 2/3.
Es preveurà a la part inferior del tram vertical del conducte de fums el corresponent registre de neteja en fons de sac i suficients registres
en els trams no verticals.
Els conductes d'unió del tub de fums a caldera estaran col·locats de manera que siguin fàcilment desconnectables d'aquesta i
preferentment seran metàl·lics. La unió estarà suportada rígidament i les unions entre diversos trossos d'ella, assegurades mecànicament,
sent a més estanques.
S'evitarà la formació de bosses de gas mitjançant una disposició convenient dels canals i conductes de fums i es preveurà l'evacuació de
condensats.
A la part superior portarà una caputxa de secció útil de sortida doble de la secció de la llar de foc i disposada de manera que no obstaculitzi
el tir i afavoreixi la dispersió de fums de l'atmosfera fins i tot en cas de fort vent.
Tota connexió serà perfectament accessible i estarà inclinada almenys 01:40, tenint el seu punt més alt en la seva unió amb la xemeneia.
No presentarà colzes bruscos ni en la seva recorregut hi haurà zones on s'interrompi la sortida normal de fums i gasos o on puguin
dipositar productes condensables.
La xemeneia no anirà travessada per elements aliens a la mateixa (elements resistents, canonades d'instal·lacions, etc.)
No es poden utilitzar com a elements constructius de la xemeneia cap parament d’edifici.
El conducte de fums estarà aïllat tèrmicament de manera que la resistència tèrmica del conjunt-caixa sigui tal que la temperatura a la
superfície de la paret dels locals contigus de la xemeneia no sigui major de 5 ºC, per sobre de la temperatura ambient de projecte d'aquest
local i en cap cas sigui superior a 28 ºC. La localització d'aquest aïllament tèrmic es farà sobre el conducte per evitar el refredament dels
gasos. Es cuidarà la estanquitat de la caixa on va allotjat el conducte o conductes de fums, especialment en les trobades amb forjats,
coberta, etc. L'estructura del conducte de fums serà independent de l'obra i de la caixa, a les que anirà unida únicament a través de
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suports, preferentment metàl·lics, que permetran la lliure dilatació de la xemeneia. En les xemeneies de diversos canals, cada un d'ells
podrà dilatar independentment dels altres. Aquestes dilatacions no han de produir molèsties a l'interior o a l'exterior de les habitatges.
Quan travessen façanes i envans, ho faran per mitjà de maniguets, de diàmetres superiors en 4 cm. als del tub i omplint l'espai entre els
dos amb material resistent al foc.
L'aparell de combustió s'ha de situar tan pròxim com sigui possible de la xemeneia de evacuació de fums. En tot cas la connexió a la
mateixa no excedirà de 3 m., Llevat d'utilitzar-se una extracció forçada de gasos.
El material del conducte de fums serà resistent als fums, a la calor ia les possibles corrosions àcides que es poguessin formar.
Podran ser de materials refractaris o de formigó resistent als àcids, de material ceràmic o d'acer inoxidable, i d'altre material idoni.
Per evitar la contaminació atmosfèrica els fums d'ajustar a les següents condicions:
- El límit màxim admissible de les partícules sòlides contingudes en els fums és de 0,25 gr / m³.
- La concentració dels compostos de sofre expressats en anhídrid sulfurós no serà superior al 0,2% en volum en cap fase de funcionament.
- La concentració d'anhídrid carbònic haurà d'estar compresa entre el 10% i el 13% en volum per assegurar que la combustió sigui
completa.
Els límits admesos en el paràgraf anterior, estan referits a volums unitaris de emissió secs, a una temperatura de 15 ºC i a la pressió de
760 mm. de Hg.
CONNEXIONS A APARELLS
GENERALS:
Les connexions dels aparells i equips a les xarxes de canonades es faran de manera que no hi hagi interacció mecànica entre aparell i
canonada, exceptuant les bombes en línia i no havent transmetre a l'equip cap esforç mecànic a través de la connexió procedent de la
canonada.
Tota la connexió serà realitzada de tal manera que pugui ser fàcilment desmuntable per substitució o reparació de l'equip o aparell.
CONNEXIONS DE VÀLVULES DE SEGURETAT O DE DESCÀRREGA:
Les fuites de vapor o d'aigua estaran orientats en condicions tals que no puguin ocasionar accidents.
Les vàlvules de seguretat de qualsevol tipus de caldera han d'estar disposades de forma que per mitjà de canalització adequada el vapor o
aigua que per aquelles puguin sortir sigui conduït directament a l'atmosfera han de ser visible la seva sortida a la sala de màquines.
GENERACIÓ DE CALOR:
Hi haurà sempre una vàlvula entre generador i xarxa d'anada i una altra entre el generador i la xarxa de retorn, de manera que pugui ser
desconnectat l'equip generador sense necessitat d’haver de buidar prèviament la instal·lació.
MUNTATGE I DESMUNTATGE:
Han de disposar-les vàlvules necessàries per poder aïllar tot equip o aparell de la instal·lació, per a la seva reparació o substitució.
CANALITZACIONS
NORMES GENERALS:
Les canonades estaran instal·lades de manera que el seu aspecte sigui net i ordenat, disposades en línies paral·leles o esquadra amb els
elements estructurals de l'edifici o amb tres eixos perpendiculars entre si.
Les canonades horitzontals, en general, han d'estar col·locades el més properes al sostre o a terra, deixant sempre espai suficient per
manipular l'aïllament tèrmic. La folgança entre canonades o entre aquestes i els paraments, un cop col·locat l'aïllament necessari, no serà
inferior a 3 cm.
L'accessibilitat serà tal que pugui manipular o substituir una canonada sense haver de desmuntar la resta.
En cap moment es debilitarà un element estructural per poder col·locar la canonada, sense autorització expressa del director de l'obra
d'edificació.
Quan la instal·lació estigui formada per diversos circuits parcials, cadascun d'ells equiparà del suficient nombre de vàlvules de regulació i
tall per poder equilibrar i aïllar sense que afecti el servei de la resta.
CORBES:
En els trams corbs, els tubs no presentaran garrotas i altres defectes anàlegs, ni aixafaments i altres deformacions en la seva secció
transversal.
Sempre que sigui possible, les corbes es realitzaran per cintrado dels tubs, o amb peces corbes, evitant la utilització de colzes. Els
cintrados dels tubs fins a 50 mm es podran fer en fred, fent-se els altres en calent.
En els tubs d'acer soldat les corbes es faran de manera que les costures quedin a la fibra neutra de la corba. En cas que hi hagi una corba
i una contracurva, situades a plans diferents, totes dues es realitzaran amb tub d'acer sense soldadura.
En cap cas la secció de la canonada a les corbes serà inferior a la secció en tram recte.
ALINEACIONS:
En les alineacions rectes, les desviacions seran inferiors al 2 per mil.
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PENDENTS:
Les canonades per a aigua calenta es col·locaran de manera que no es formin en elles bosses d'aire. Per a l'evacuació automàtica de l'aire
cap als purgadors, els trams horitzontals hauran de tenir un pendent mínim del 0,5% quan la circulació sigui per gravetat o del 0,2% quan
la circulació sigui forçada. Quan degut a les característiques de l'obra calgui reduir el pendent, s'utilitzarà el diàmetre de canonada
immediatament superior al necessari.
La pendent serà ascendent cap als purgadors i amb preferència en el sentit de circulació de l'aigua.
ANCORATGES I SUSPENSIONS:
Els suports de les canonades, en general seran els suficients perquè una vegada calorifugats, no es produeixin fletxes superiors al 2 per
mil, ni exerceixin esforç sobre elements o aparells que estiguin unides, com calderes, intercanvis, bombes, etc.
La subjecció es farà amb preferència en els punts fixos i parts centrals dels tubs, deixant lliures zones de possible moviment tals com
corbes.
Quan, per raons de diversa índole, sigui convenient evitar desplaçaments no convenients per al funcionament correcte de la instal·lació,
com ara desplaçaments transversals o girs en unions, en aquests punts es posarà un element de guiatge.
Els elements de subjecció i de guiat permetran la lliure dilatació de la canonada, i no perjudicaran l'aïllament de la mateixa.
Les distàncies entre suports per a canonades d'acer seguiran les prescripcions marcades a la Norma UNE 100152 i ITE 05.2.7 (RITE).
Les grapes i abraçadores seran de forma que permetin un desmuntatge fàcil dels tubs, exigint-se la utilització de material elàstic entre
subjecció i canonada.
Hi ha d'haver almenys un suport entre cada dues unions de canonada i amb preferència es col·locaran aquests al costat de cada unió de
dos trams de canonada.
Els suports de fusta o filferro seran admissibles únicament durant la col·locació de la canonada, però hauran de ser substituïts per les
peces indicades en aquestes prescripcions.
Els suports tindran la forma adequada per ser ancorats a l'obra de fàbrica o donats situats a terra.
S'evitarà ancorar la canonada a parets amb espessor menor de 8 cm., Però en el cas que fos necessari, els suports aniran ancorats a la
paret per mitjà de tacs de fusta o un altre material apropiat.
Els suports de les canalitzacions verticals subjectaran la canonada en tot el seu contorn. Seran desmuntables per permetre després d'estar
ancorats col·locar o treure la canonada, amb un moviment fins i tot perpendicular a l'eix de la mateixa.
Quan hi hagi perill de corrosió dels suports de canonades enterrades, aquests i les guies hauran de ser de materials resistents a la corrosió
o estar protegits contra la mateixa. La canonada estarà ancorada de manera que els moviments siguin absorbits per les juntes de dilatació i
per la pròpia flexibilitat del traçat de la canonada. Els ancoratges seran el prou robustos per resistir qualsevol empenta normal.
Els ancoratges de la canonada seran suficients per suportar el pes de les pressions no compensades i els esforços d'expansió.
Els col·lectors es suportaran degudament i en cap cas han de descansar sobre generadors o altres aparells.
Queda prohibit el soldat de la canonada als suports o elements de subjecció o ancoratges.
PASSOS PER MURS, ENVANS, FORJATS, ETC.:
Quan les canonades passin a través de murs, envans, forjats, etc., Es disposaran maneguets protectors que deixin espai lliure al voltant de
la canonada, havent omplir aquest espai d'una matèria plàstica. Si la canonada va aïllada, no s'interromprà el aïllament en el maneguet.
Els maneguets han de sobresortir almenys 3 mm de la part superior dels paviments.
UNIONS:
Els tubs tindran la major longitud possible, a fi de reduir al mínim el nombre de unions.
En les conduccions per aigua calenta, les unions es realitzaran per mitjà de peces de unió, maneguets o corbes, de fosa mal·leable, brides
o soldadures.
Els maneguets de reducció en trams horitzontals seran excèntrics i enrasats per la generatriu superior.
En les unions soldades en trams horitzontals, els tubs es enrasarán per la seva generatriu superior per evitar la formació de bosses d'aire.
Abans d'efectuar una unió, es repassaran les canonades per eliminar les rebaves que puguin haver-se format al tallar o filetejar els tubs.
Quan les unions es facin amb brides, s'interposarà entre elles una junta d'amiant. Les unions amb brides, visibles, o quan siguin previsibles
condensacions, s'aïllaran manera que la seva inspecció sigui fàcil.
En realitzar la unió de dues canonades no es formaran aquestes, sinó que s'han d'haver tallat i col·locat amb la deguda exactitud.
No es podran realitzar unions als encreuaments de murs, forjats, etc.
Totes les unions han de poder suportar una pressió superior en un 50% a la de treball.
Es prohibeix expressament l'ocultació o soterrament d'unions mecàniques.
CANONADES OCULTES:
Només s'autoritzen canalitzacions enterrades o encastades quan l'estudi del terreny o mitjà que envolta la canonada asseguri la seva no
agressivitat o es prevegi la corresponent protecció contra la corrosió.
No s'admetrà el contacte de canonades d'acer amb guix.
Les canalitzacions ocultes en l'obra, si la naturalesa d'aquesta no permet la seva encastament, aniran allotjades en cambres ventilades,
prenent mesures adequades (pintura, aïllament amb barrera per vapor, etc.), quan les característiques del lloc siguin propícies a la
formació de condensacions en les canonades de calefacció, quan aquestes estiguin fredes.
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Les canonades encastades i amagades en forjats han de disposar d'un adequat tractament anticorrosiu i estar embolicades amb una
protecció adequada, havent d'estar prou resolta la lliure dilatació de la canonada i el contacte d'aquesta amb els materials de construcció.
S'evitarà en el possible la utilització de materials diferents en una canalització, de manera que no es formin parells galvànics. Quan això fos
necessari, s'aïllaran elèctricament uns dels altres, o es farà una protecció catòdica adequada.
Les canonades ocultes en terreny hauran de disposar d'una adequada protecció anticorrosiva, recomanant que discorrin per rases
envoltades de sorra rentada o inert, a més del tractament anticorrosiu, o per galeries. En qualsevol cas s'hauran de preveure els suficients
registres i l'adequat traçat de pendents per a desguassos i purga.
CANONADES VISTES:
Les canonades que hagin d'anar vistes estaran instal·lades de manera que el seu aspecte sigui net i ordenat, disposades en línies
paral·leles o esquadra amb els elements estructurals del
edifici o amb tres eixos perpendiculars entre si.
Les canonades horitzontals, en general, han d'estar col·locades el més proper al sostre o al sòl, deixant sempre espai suficient per
manipular l'aïllament tèrmic.
La folgança entre canonades o entre aquestes i els paraments, un cop col·locat l'aïllament, no serà inferior a tres centímetres (3 cm).
L'accessibilitat serà tal que pugui manipular o substituir una canonada sense haver de desmuntar la resta.
En cap moment es debilitarà un element estructural per poder col·locar la canonada, sense autorització expressa del Director de l'obra
d'edificació.
Els suports de la canonada, en general, seran els suficients perquè un cop calorifugats no es produeixin fletxes superiors al dos per mil, ni
exerceixin esforç sobre elements o aparells a que estiguin unides, com calderes, intercanviadors, bombes, etc.
La subjecció es farà amb preferència en els punts fixos i parts centrals dels tubs, deixant lliures zones de possible moviment, tals com
corbes. Quan per raons de diversa índole, sigui convenient evitar desplaçaments no convenients per al funcionament correcte de la
instal·lació, com ara desplaçaments transversals o girs en unions, en aquests punts es posarà un element de guiatge.
Els elements de subjecció i de guiat permetran la lliure dilatació de la canonada i no perjudicaran l'aïllament de la mateixa.
Les grapes i abraçadores seran de forma que permetin un desmuntatge fàcil dels tubs, exigint-se la utilització de material elàstic entre
subjecció i canonada.
Hi ha d'haver, almenys, un suport entre cada dues unions de canonades i amb preferència es col·locaran aquests al costat de cada unió
dels trams de canonada.
Els suports tindran la forma adequada per ser ancorats a l'obra de fàbrica o donats situats a terra.
S'evitarà ancorar la canonada a parets amb espessor menor de vuit centímetres (8 cm), però en el cas que fos necessari, els suports
aniran ancorats a la paret per mitjà de tacs apropiats.
Els suports de les canalitzacions verticals subjectaran la canonada en tot el seu contorn. Seran desmuntables per permetre després d'estar
ancorats col·locar o treure la canonada amb un moviment perpendicular a l'eix de la mateixa.
DISTRIBUCIÓ DE L'AIRE
GENERALITATS:
Qualsevol que sigui el tipus de conducte, estaran formats per materials MO o MI. Tindran resistència suficient per a suportar els esforços
deguts al seu pes i la pressió l'aire, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència de la seva treball.
Les superfícies internes han de ser llises i no contaminaran l'aire que circuli per elles.
Suportaran, sense deformar-se, una temperatura de 250 ºC.
S'observarà en qualsevol cas l'exposat en la UNE 100-101-84.
CONDUCTES DE XAPA:
Elements constitutius
El treball de xapa, conductes i connexions als ventiladors i equips d'aire condicionat s'efectuarà com es desprèn dels plànols. Els gruixos
de xapa d'acer galvanitzat per a la fabricació de conductes seran els següents:
Baixa velocitat (conducte rectangular):
Costat Màxim Gruix de xapa fins
Fins a 30 cm 0,5 mm
de 31 a 75 cm 0,7 mm
de 151-225 cm 1 mm
més de 225 cm 1,5 mm

de 76 a 150 cm 0,9 mm

Cada xapa emprada en els conductes portarà l'etiqueta de la fàbrica amb el nom comercial i galga de la mateixa. Tots els panells de
conductes rectangulars de 30 cm de ample tindran matrizats els reforços transversals, excepte en els llocs on els conductes vagin aïllats.
Quan l'amplada del conducte sigui de 150 cm. o més, hauran de col·locar reforços de angulars de ferro. Les corbes en els possible tindran
un radi mínim de curvatura de tant i mitja la dimensió del conducte en la direcció del radi, llevat que s'indiqui el contrari, o sigui, precís per
condicions d'espai inevitables.
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En el cas que siguin necessàries les corbes amb un radi menor de 3/4 de la profunditat del conducte han de comptar, d'aletes directores
múltiples. Els àleps tindran una longitud almenys de dues vegades la distància entre ells. Corbes angulars amb aletes directores segons
els detalls seran instal·lades on s'indiqui o siguin necessàries. Corbes angulars sense aletes directores no seran permeses en cap cas.
Transformacions i connexions als equips en baixa velocitat i excepte casos excepcionals, les peces d'unió entre trams de diferent forma
geomètrica, tindrien les cares amb un angle d'inclinació respecte a l'eix del conducte, no superior a 15º, sempre que ho permetin les
condicions d'espai. Totes les connexions de conductes fins als ventiladors centrífugs i des de mobles que continguin ventiladors, es faran
amb collarets d'asbest teixit de no menys de 50 mm. de longitud, assegurats per un fleix perifèric de ferro que subjecte a l'asbest en perfils
de ferro.
En tots els casos seran complertes les condicions establertes en el Reglament de Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves
Instruccions Tècniques Complementàries.
Suports
Els conductes horitzontals aniran penjats d'intervals que no excedeixin de 2,5 m. i de acord amb les següents normes:
Ample o diàmetre màxim Suports
Fins a 45 cm. Vareta d'1/4 "
Platina de 1/8 "x 1"
Més de 45 cm.Varilla de 3/8 "
Platina de 3/16 "x 1-1/2"
Quan s'usin varetes es complementarà el suport amb un perfil en U. El material dels suports estarà galvanitzat i cargolat als costats del
conducte i subjectes a l'estructura amb cargols, passadors d'acer, grapes de bigues, pantalles d'expansió i femella o un altre mitjà adequat.
REIXES I DIFUSORS
Elements constitutius
Les reixetes i difusors per la distribució d'aire als locals estaran construïts amb material inoxidable o tractat de manera que es garanteixi la
inalterabilitat per l'aire humit. Les reixetes i difusors es subministraran amb una junta elàstica que impedeixi, un cop muntades, tota fuita
d'aire entre la paret o sostre i el marc de la reixeta o el cèrcol exterior del difusor.
En cas d'estar dotats d'un dispositiu de regulació de cabal, dit dispositius serà fàcilment accionable des de la part frontal de la reixeta o
difusor. No produirà sorolls de vibració i en la seva posició de tancat al cinquanta per cent (50%) no produirà un increment en el nivell de
pressió sonora respecte al d'obertura completa, superior a 2 NC per a cada cabal de funcionament.
Es subministraran complets, incloent tots els accessoris per al seu muntatge, com són: marcs, cargols de fixació, etc.
En els casos que s'indiqui el preu de la unitat d'obra, el difusor es fabricarà de mesures especials, després replanteig en obra, ajustant-se a
les mesures entre lluminàries o altres elements de sostre, segons indicacions de la Direcció.
Instal·lació El difusor es connectarà al conducte a través d'un collaret de xapa galvanitzada, al qual anirà cargolat el coll del difusor.
Si el conducte és de xapa, la unió del collarí a aquest serà soldada o amb pestanyes.
Si el conducte és de fibra, la unió es farà a través d'una placa de repartiment de xapa galvanitzada.
El conducte portarà suports a banda i banda del collarí, o al plenum, si n'hi ha.
Les reixetes de retorn es podran col·locar en fals sostre o paret. Es fixaran mitjançant un marc de muntatge rebut prèviament en el buit.
Els elements de difusió han de garantir un adequat confort a la zona de habitabilitat, evitant que es produeixin gradients de temperatura o
corrents molestes.
L'instal·lador es responsabilitzarà del perfecte muntatge i acabat d'aquests elements, que hauran de quedar alineats i anivellats.
Si cal, es realitzarà un muntatge especial inicial, deixant-ho tot previst i evitant desperfectes ocasionals.
Informació Tècnica
El fabricant subministrarà la següent informació tècnica:
- Designació, tipus i model.
- Pèrdua de càrrega en funció del cabal d'aire.
- Velocitat d'aire en un punt de mesura fàcilment identificable en funció del cabal.
- Nivell sonor en dB (A) (o en NC), referit a pressió sonora produïda en un ambient tipus: habitació de 3x3x2,5 m amb parets arrebossades
en guix.
- Dimensió.
- Dimensió i distribució del dard d'aire.
REIXES DE PRESA I EXPULSIÓ D'AIRE EXTERIOR
Elements constitutius
Les reixetes per a presa i expulsió d'aire exterior estaran construïdes en un material inoxidable i dissenyades per impedir l'entrada de gotes
de pluja a l'interior dels conductes, sempre que la velocitat de pas no superi els tres metres per segon (3 m / s). Estaran dotades d'una
protecció de tela metàl·lica antiocells. La seva construcció serà robusta, amb lamel·les fixes que no produeixin vibracions ni soroll.
Instal·lació
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Es rebrà directament al buit practicat en el parament o al conducte directament.
Informació tècnica
El fabricant subministrarà la següent informació tècnica:
- Denominació, tipus i model.
- Pèrdua de càrrega en funció del cabal d'aire.
- Dimensions.
COMPORTES
Elements constitutius
Les comportes de tipus de papallona tindran les seves lames rígidament unides al plançó, de manera que no vibrin ni originin sorolls.
L'ample de cada lama d'una comporta en la direcció perpendicular al seu eix, no serà superior a vint centímetres (25 cm) en conductes
amb velocitat de pas menor de dotze metres per segon (12 m / s) ni superior a 10 cm en conductes amb velocitat de pas superior.
En cas que les lames de les comportes tinguin perfil aerodinàmic, aquestes dimensions podran augmentar en un cinquanta per cent (50%).
Quan la comporta hagi d'haver majors dimensions que les abans indicades, haurà estar formada per diverses pales d'accionament oposat,
amb les mateixes limitacions cada pala i amb un comandament únic per al conjunt de les pales.
A les comportes múltiples, les fulles adjacents giraran en sentit contrari per evitar que en una comporta es formin circulacions d'aire
preferencials, diferents a la de l'eix del conducte.
Les comportes tindran una indicació exterior que permeti conèixer la seva posició d'oberta o tancada.
Quan les comportes hagin de produir un tancament estanc, disposaran en la vora de les seves pales de les puntes elàstiques adequades a
aquest efecte.
Les comportes estanques no tindran una fuga d'aire superior a 500 l / s m², amb una diferència de pressió entre els dos costats de 50
mmca.
Les comportes de regulació manual tindran els dispositius necessaris perquè puguin fixar-se en qualsevol posició.
Quan les comportes siguin d'accionament mecànica, els seus eixos giraran sobre coixinets de bronze o antifricció.
Informació tècnica
El fabricant subministrarà la següent informació tècnica:
- Denominació, tipus i model.
- Pèrdua de càrrega en funció del cabal d'aire.
- Velocitat de l'aire en un punt de mesura fàcilment identificable en funció del cabal.
- Nivell sonor en NC referit a pressió sonora, produït en un ambient tipus habitació de 3x3x2,5 m amb parets arrebossades en guix.
- Dimensions.
COMPORTES TALLAFOCS
Normativa
A part de la normativa esmentada amb anterioritat, seran d'obligat compliment:
- Codi Tècnic de l'Edificació.
Instal·lació
Les comportes tallafocs s'instal·laran en els conductes de climatització, tant de impulsió com de retorn, sempre que es travessin dos
sectors d'incendi diferents. Els sectors d'incendi dels edificis seran els considerats segons la Norma.
Conductes que hagin de travessar forjats, murs o envans han envoltar, al seu pas per l'element de material resistent al foc tipus RF-180
(180 minuts) deixant la seva junta estanca.
Elements constitutius
El material de construcció de la comporta tallafocs serà d'una resistència davant el foc almenys com la de l'element de separació entre dos
sectors d'incendi en on s'instal·la.
La comprovació de la resistència al foc s'efectuarà segons assajos descrits en la norma UNE 23-802-78: "Assaig de resistència al foc de
portes i altres elements de tancament de buits ".
La comporta tallafocs en conducte podrà ser de pantalla rectangular giratòria, que pot pivotar sobre eix vertical o horitzontal, o la persiana
tallafocs de lamel horitzontals.
Informació tècnica
El fabricant subministrarà la següent informació tècnica:
- Denominació, tipus i model
- Pèrdua de càrrega en funció del cabal d'aire
- Nivell sonor en NC referit a pressió sonora, produït en un ambient tipus habitació de 3x3x25 m amb parets arrebossades en guix
- Dimensions
- Certificat d'homologació de resistència al foc
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AÏLLAMENTS TÈRMICS
Generalitats
Per tal d'evitar els consums energètics de caràcter superflu, els aparells, conductes i equips que continguin fluids a temperatura inferior a la
de l'ambient o superior a 30 ºC, disposaran d'un aïllament tèrmic per reduir les pèrdues d’energia.
L'aïllament tèrmic d'aparells, equips o conduccions metàl·lics, en el que la temperatura de disseny sigui inferior a la de rosada de l'ambient
que travessen, serà impermeable al vapor d'aigua, o almenys, estarà protegit per una caixa que constitueixi una barrera de vapor.
En qualsevol cas, i independentment del gruix mínim establert en el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves
Instruccions Tècniques Complementàries la superfície exterior de l'aïllament no podrà presentar, en servei, una temperatura superior a 15
ºC, de la de l'ambient.
Materials
El material d'aïllament no contindrà substàncies que es prestin a la formació de microorganismes en elles.
No desprendrà olor de la temperatura a la qual serà sotmès.
No patirà deformacions degudes a les temperatures, ni com a conseqüència d'una accidental formació de condensacions.
Serà compatible, químicament, amb els materials de la superfície sobre la qual s'apliqui, sense provocar corrosió de les canonades en les
condicions normals d'ús.
Instal·lació
Fins a un diàmetre de cent cinquanta mil·límetres (15 mm) l'aïllament tèrmic de canonades penjades o encastades haurà de realitzar
sempre amb tubs de protecció, no admetent-se per a aquesta finalitat la utilització de llanes a granel o feltres, només es poden utilitzar
aïllaments a granel en canonades encastades a terra.
En cap cas, en les canonades, l'aïllament per secció i capa presentarà més de dues juntes longitudinals.
Les vàlvules, brides i accessoris s'aïllaran, preferentment, amb casquets aïllants desmuntables del mateix gruix que el de la canonada en
què estiguin instal·lats, de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-los, es puguin desmuntar aquells de la canonada en què
estan intercalats. Si cal, disposar d'un drenatge.
Els casquets es subjectaran per mitjà de brides de cinta metàl·lica, proveïda de tancaments de palanca perquè sigui senzill el seu
muntatge i desmuntatge.
S'evitarà en els suports el contacte directe entre aquests i la canonada.
El recobriment o protecció de l'aïllament de les canonades i els seus accessoris ha de quedar llis i ferm. S'utilitzaran proteccions
addicionals (folre d'alumini), a totes les canonades, vàlvules i accessoris a instal·lar a la sala de màquines, galeria d'instal·lacions i sales de
climatitzadors.
Per a xarxes enterrades, l'aïllament ha de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessament.
L'aïllament en conductes serà el suficient perquè la pèrdua tèrmica a través dels seus parets no sigui superior a l'u per cent (1%) de la
potència que transporten i sempre el suficient per evitar condensació.
Cal prendre precaucions per evitar condensacions a l'interior de les parets dels mateixos.
ELEMENTS ANTIVIBRATORIS
Normativa
A més de l'anteriorment esmentada és aplicable:
- Codi Técnico de l'Edificación
- Ordenança Municipal per a la protecció del medi ambient contra sorolls i Vibracions.
Generalitats
Tots els equips amb parts mòbils (bombes, compressors, etc.) S'han d'instal·lar amb les recomanacions del fabricant, posant especial cura
en la seva anivellació i alineació dels elements de transmissió.
Han d'estar dotats de antivibratoris que recomani el fabricant per tal de no transmetre vibracions a l'edifici.
S'haurà de disposar, també, d'una bancada o bloc d'inèrcia en la base de tot equip de producció de fred, composta d'un formigó lleuger de
deu (10) a vint (20) centímetres de gruix.
Els elements antivibratoris seran de la mida adequada a la unitat en la qual estiguin muntats.
Seran de tipus suport metàl·lic o cautxú.
Els de cautxú seran del tipus antilliscant.
Les xarxes de canonades s'instal·laran en zones que no requereixin un alt nivell d'exigències acústiques i preferentment per conductes
registrables d'obra i fixacions antivibratòries.
Les xarxes de canonades han d'estar equipades amb dispositius per evitar cops d'ariet.
Instal·lació
Els antivibratoris quedaran instal·lats de manera que suportin igual càrrega.
La forma de fixació dels antivibratoris ha de ser aquella que millor permeti la funció a que es destinin, podent-se realitzar mitjançant
espàrrecs o punts de soldadura. Les connexions dels equips amb les canalitzacions es realitzaran mitjançant dispositius antivibratoris.
ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL
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Generalitats. Sistema i elements
El sistema de control serà l'adequat al Sistema de Condicionament d'Aire.
El sistema ha de garantir les condicions de disseny, els termòstats d'ambient tindran una sensibilitat de 1r F (0,55 º C) i els de conducte de
2n F (1,10 º C).
El control de funcionament és un control termostàtic que actua en funció de la temperatura de l'aigua refredada a la sortida del refredador.
Aquest és un control de capacitat per passos, que arrenca o per als compressors a seqüència i actua sobre els descarregadors de pistons,
disposant d'aquesta forma de diversos graons de capacitat entre 0 i 100, és a dir, des de la unitat parada fins a tots els motocompressors
en marxa amb tots els seus pistons carregats.
Aquest control disposarà d'un interruptor manual per a intervenir l'ordre d'arrencada de els motocompressors per poder igualar el temps de
funcionament.
Cada unitat disposarà, almenys, dels següents controls de protecció:
- Control de baixa pressió que, al mateix temps, és de funcionament ja que la parada final serà per desconnexió elèctrica de la vàlvula
solenoide de la línia de líquid.
- Control d'alta pressió amb rearmament manual.
- Control de pressió d'oli degudament temporitzat per a l'arrencada amb rearmament manual.
- Control de flux en els circuits d'aigua refredada i aigua de condensació.
- Control termostàtic de baixa temperatura de l'aigua del refredador per evitar la congelació del rearmament manual.
Controls elèctrics de protecció contra tallacircuits, sobrecàrrega i caiguda de tensió (Interruptors automàtics i guardamotors) i el control
contra sobreescalfament del motor.
A cablejat de la unitat s'incorporen uns actuadors de temps per prevenir el tall del circuit dels compressors si és interrompuda el corrent
elèctric. Aquest mecanisme impedeix als compressors reiniciar en un període de cinc minuts.
Aquesta unitat portarà, a més, un termòstat en la línia de descàrrega, un control de pressió l'oli temporitzat, una vàlvula de seguretat i un
interruptor automàtic de circuit.
Els elements de regulació i control seran els apropiats per als camps de temperatura, humitats i pressions, en què, normalment, va a
treballar la instal·lació.
Els elements de regulació i control estaran situats en locals o elements, de manera que donen entrada correcta de la magnitud que han de
mesurar o regular. Els termòmetres i termòstats d'ambient estaran suficientment allunyats dels elements emissors terminals instal·lats als
locals climatitzats, perquè no afectin la magnitud de la seva mida.
Els elements de regulació i control han de poder deixar fora de servei i substituir amb l'equip en marxa.
Tots els elements de regulació aniran col·locats en llocs en els que fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora dels mateixos
o la posició de regulació que té cadascun.
Panell central de control
S'instal·larà en el lloc indicat en els plànols de la instal·lació d'un panell central, en el qual, almenys, es comptarà amb el següent:
- Interruptor general de control.
- Interruptors dels sistemes de refrigeració.
- Comandament remot de marxa i parada de cada motor: ventiladors, bombes i compressors.
- Pilots indicadors de funcionament, instal·lats en un intuïtiu quadre sinòptic o esquema de la instal·lació.
- Indicadors de lectura remota en la forma que s'indica que en els plànols de la instal·lació.
Termòmetres
S'instal·laran segons indicació dels plànols de la instal·lació.
Disposaran de caperutxa d'expansió i espiells de vidre amb lectura de rotllo i escala de nou polzades (9 ") instal·lats verticalment o
inclinats, segons es requereixi per a la seva fàcil lectura.
S'instal·larà cada termòmetre amb una funda individual col·locada en el sistema de canonades.
S'ha de proveir una gola d'extensió on els termòmetres coincideixin amb canonada aïllada.
Manòmetres
S'instal·laran manòmetres en tots aquells punts que s'indiquen en els plànols de la instal·lació.
Seran d'esfera de caixa de bronze per al vidre.
Els manòmetres per les bombes estaran muntats en un tauler de manòmetres, al costat d'aquestes.
Es proveirà a cada manòmetre amb una clau de tancament no corrosiu amb maneta en forma de T.
Els indicadors de nivell d'aigua seran de llautó polit amb vàlvules angulars, varetes de guia, claus de purga, dissenyats per treballar a 16 kg
/ cm ² de pressió.
Els indicadors visuals de nivell de refrigerant líquid d'espiell contínua han d'estar dotats de protecció transparent exterior adequada per al
fluid i tenir en els seus extrems dispositius de bloqueig automàtic amb vàlvules de seccionament manuals, per a cas de trencament.
4.7 Especificacions generals
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El contractista proveirà tots els materials, mà d'obra, equip, eines, mitjans auxiliars, direcció supervisió i despeses generals requerits per al
subministrament i instal·lació de tots els treballs, d'acord amb els plànols i especificacions, sense limitació.
4.8 Especificacions mecàniques.
ESTRUCTURA SUPORT
S'aplicarà a l'estructura suport les exigències del Codi Tècnic de l'Edificació en quant a seguretat.
El disseny i la construcció de l'estructura i el sistema de fixació de captadors, permetrà les necessàries dilatacions tèrmiques, sense
transmetre càrregues que puguin afectar la integritat dels captadors o al circuit hidràulic.
Els punts de subjecció del captador seran suficients en nombre, tenint l'àrea de suport i posició relativa adequades, de manera que no es
produeixin flexions en el captador superiors a les permeses pel fabricant.
Els topalls de subjecció dels captadors i la pròpia estructura no faran ombra sobre aquests últims.
En el cas d'instal·lacions integrades en coberta que facin les vegades de la coberta de l’edifici, l'estructura i l'estanquitat entre captadors
s'ajustarà a les exigències indicades en la part corresponent del Codi Tècnic de l'Edificació i altres normativa d'aplicació.
NIVELLS D'AÏLLAMENT
Les canonades, conductes, equips i aparells hauran recobrir-se amb els gruixos mínims d'aïllament iguals als indicats en la taula al final del
present capítol.
Els gruixos de la taula són vàlids per a un material de coeficient conductivitat tèrmica sigui igual a 0,04 W / m º C a temperatura de 20 º C.
Per a materials amb conductivitat tèrmica C (en W / m º C) diferent de l'anterior, en gruix mínim i (en mm) que ha d'usar es determinarà, en
funció del gruix i (en mm) de la taula, aplicant les següents fórmules:
- Aïllament de superfícies planes.
i = e x c x 0,04.
- Aïllament de superfícies cilíndriques de diàmetre (en mm):
i = 0,5 xdx (2,72 c / 0,04 xLn (D +2 xe) / d) -1)
(NOTA: Ln = Logaritme en base e = 2,72).
El valor de la conductivitat tèrmica a introduir en les fórmules anteriors s'ha de considerar a la temperatura mitjana de servei de la massa
de l'aïllament.
BARRERA ANTIVAPOR
La barrera antivapor és el mitjà que redueix la transferència del vapor d'aigua d'un mitjà a un altre; l'eficàcia depèn de la seva permanència
i de la seva posició respecte al material aïllant.
La barrera s'ha de situar sobre la superfície exposada a la més alta pressió de vapor, usualment la superfície en contacte amb l'ambient.
L'eficàcia de la barrera antivapor es redueix fortament si hi ha obertures a la barrera. Aquestes poden ser causades per juntes mal
segellades, falta de solapament, insuficient gruix del material de la barrera, expansió tèrmica no compensada, esforços mecànics aplicats
des de l'exterior, envelliment, muntatge deficient, etc. Qualsevol evidència discontinuïtat en la barrera antivapor serà objecte de rebuig per
part de la Direcció de Obra.
S'instal·larà una barrera antivapor sobre totes les superfícies la temperatura pugui baixar per sota de la temperatura de rosada de
l'ambient. En particular, tots els materials aïllants instal·lats sobre equips, canonades i conductes, a l'interior estigui una fluid a temperatura
inferior a 15 º C, portaran una barrera antivapor sobre la cara exterior de l'aïllament.
La barrera ha de tenir una resistència al pas del vapor superior a 100 MPa m2s / g. Les emulsions asfàltiques i les bandes bituminoses
podran complir amb aquesta condició quan el seu espessor sigui superior a 3 mm en sec. L'emulsió s'aplicarà amb pistoles sobre un suport
constituït per un vel de fibra de vidre de 60 g/m2 de pes o una bena de gasa.
Els materials aïllants de cèl·lula tancada poden actuar com a barrera antivapor si les juntes estan perfectament segellades amb material
resistent al pas de vapor i la resistència, calculada com a producte entre el gruix del material i la seva resistivitat al vapor, no és inferior a la
indicada anteriorment. Pràcticament, només les escumes elastomèriques i el polietilè reticulat compleixen aquestes condicions utilitzant
gruix normals, mentre que amb el poliestirè extrusionat cal sobrepassar els 10 cm. de gruix, depenent de la qualitat del material.
Si la barrera s'efectués amb productes viscosos, s'estendrà sobre l'aïllant amb pala, pinzell o amb guant de forma contínua, prèvia
col·locació d'una armadura adequada, com tela de cànem, cotó o vidre.
L'aïllament i l'eventual barrera aniran protegits amb materials adequats, perquè no es deteriorin en el transcurs del temps, quan queden
exposats a xocs mecànics i a les inclemències del temps. La protecció podrà fer-se amb guix, ciment, xapes de materials metàl·lics (pe
alumini, coure, acer galvanitzat) o làmines de plàstics, segons s'indiqui en els mesuraments.
Quan sigui necessària la col·locació de fleixos distanciadors, a fi de subjectar el revestiment i conservar un gruix homogeni, haurà de
col·locar plaquetes d'amiant o un altre material aïllant per evitar el pont tèrmic format per ells.
CANONADES
L'aïllament tèrmic de canonades aèries o encastades haurà de realitzar sempre amb conquilles fins a un diàmetre de la canonada sense
recobrir de 250 mm. per a canonades de diàmetre superior s'han d'utilitzar feltres o mantes. Es prohibeix l'ús de borres o rivets, llevat de
casos excepcionals que s'han d'aprovar per la Direcció d'Obra.
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L'aïllament s'adherirà perfectament a la canonada. Per a això, les conquilles es lligaran amb venda i successivament amb platines
galvanitzades (es prohibeix l'ús de filferros que penetren en la conquilla tallant). Les corbes i colzes es realitzaran amb trossos de
conquilles tallats en forma de grills. En cap cas l'aïllament amb conquilles presentarà més de dues juntes longitudinals.
Quan la temperatura de servei de les canonades sigui inferior a la temperatura de l'ambient, les conquilles han de ser encolades sobre la
canonada i entre elles, per mitjà de brees, materials bituminosos o productes especials.
Les mantes o feltres s'estiraran perquè no formin càmeres d'aire a la part inferior de la canonada, però sense disminuir el gruix original del
material. Les mantes es subjectaran amb una tela metàl·lica galvanitzada que es cus amb filferro prim o amb grapes. La junta longitudinal
s'efectuarà en correspondència de la part inferior del tub, en un angle de 50 graus d'un costat a un altre de la generatriu inferior. Perquè els
feltres siguin concèntrics, cal posar separadors i plaques a distàncies adequades, els separadors se subjectaran a través de materials no
conductors, com amiant o cartró.
Per a canonades encastades es poden utilitzar aïllaments a granel, sempre que quedi garantit el valor del coeficient de conductivitat
tèrmica del material emprat. Tots els accessoris de la xarxa de canonades, amb vàlvules, brides, dilatadors, etc., Hauran cobrir-se amb el
mateix nivell d'aïllament, i serà fàcilment desmuntable per operacions de manteniment, sense deteriorament del material aïllant. Entre el
casquet de l' accessori i l'aïllament de la canonada es deixarà l'espai suficient per actuar sobre els cargols.
En cap cas el material aïllant podrà impedir l'actuació sobre els òrgans de maniobra de les vàlvules, ni la lectura d'instruments de mesura i
control.
Els casquets es subjectaran per mitjà de brides de cinta metàl·lica, proveïdes de tancament de palanca perquè sigui senzill el seu
muntatge i desmuntatge. Davant de les brides es acabarà l'aïllament amb collarins metàl·lics (zinc, alumini), de tal manera que sigui fàcil
manipular la junta.
PROTECCIÓ
Quan així s'indiqui en els mesuraments, el material aïllant tindrà un acabat resistent a les accions mecàniques i, quan sigui instal·lat a
l'exterior, a les inclemències del temps. La protecció de l'aïllament ha d'aplicar sempre en aquests casos:
- En equips, aparells i canonades situats en sales de màquines.
- En canonades que corrin per passadissos de servei, sense fals sostre.
- En conduccions instal·lades a l'exterior.
En aquest últim cas, es tindrà cura l'acabat amb molta cura, situant les juntes longitudinals de tal manera que impedeixi la penetració de la
pluja entre l'acabat i la conducció.
La protecció podrà estar composta per làmines perforades de materials plàstics, xapa d'alumini o coure, recobriments de ciment blanc o
guix sobre malles metàl·liques, segons s'indiqui en els mesuraments.
La protecció quedarà fermament ancorada a l'element aïllat, els colzes, corbes, tapes, fons de dipòsits i intercanviadors, derivacions i altres
elements de forma, realitzaran per mitjà de segments individuals engatillados entre si.
4.9 Especificacions elèctriques
CONDUCTORS ELÈCTRICS
Els conductors elèctrics seran de coure electrolític, amb doble capa aïllant i el seu tensió d'aïllament 1 kV, havent d'estar homologats
segons normes UNE, citades en el REBT.
CONDUCTORS DE PROTECCIÓ
Els conductors de protecció seran de coure i presentaran el mateix aïllament que els conductes actius, instal·lant per les mateixes
canalitzacions de tub que aquests. La secció mínima d'aquests conductors estarà en funció de la secció dels conductors actius.
IDENTIFICACIÓ DELS CONDUCTORS
Els conductors de la instal·lació s'identificaran pel colors del seu aïllament, a saber: Blau clar, per al conductor neutre. Groc-verd, per al
conductor de terra. Marró, negre i gris per a les fases.
TUBS PROTECTORS
Els tubs emprats seran aïllants flexibles normals, que puguin corbar a mà de PVC, rígid corbables en calent. Els diàmetres interiors
nominals mínims, en mil·límetres, per als tubs protectors en funció del nombre, classe i secció dels conductors que han d'allotjar, s'indiquen
en el REBT.
Per més de cinc conductors per tub, o per a conductors de seccions diferents a instal·lar pel mateix tub, la secció interior d'aquest serà com
a mínim igual a tres vegades la secció total ocupada pels conductors.
Els tubs hauran de suportar com a mínim sense cap deformació, les següents temperatures:
- 60 ºC, per als tubs constituïts per policlorur de vinil o polietilè.
- 70 ºC, per a tubs metàl·lics amb folre aïllant de paper impregnat.
CAIXES DE EMPALMAMENT I DERIVACIÓ
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Seran de material aïllant o metàl·lic aïllats interiorment i protegits contra oxidació. Les seves dimensions seran totes les que permeti allotjar
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat equivaldrà com a mínim, al diàmetre del tub major, més un 50%
del mateix, amb un mínim de 40 mm., de profunditat i 80 mm., per a la seva diàmetre o costat interior.
APARELLS DE COMANDAMENT I MANIOBRA
Són els interruptors i commutadors que tallaran el corrent màxim del circuit en què estan col·locats, sense donar lloc a la formació d'arcs
permanents, obrint i tancant els circuits sense possibilitat de prendre posició intermèdia, seran del tipus tancat i de material aïllant.
Les dimensions de les pinces de contacte seran tals que la temperatura en cap cas pugui excedir de 65 ºC en cap de les seves pinces.
La seva construcció serà tal que permeti realitzar un nombre de maniobres d'obertura i tancament, de l'ordre de 10.000, amb la seva
càrrega nominal a la tensió de treball. Portarà marcada la seva intensitat, tensió nominal i robades a una tensió de 500 a 1.000 V.
APARELLS DE PROTECCIÓ
Són els disjuntors elèctrics, fusibles o interruptors diferencials. Els disjuntors seran del tipus magnetotèrmic d'accionament manual i podran
tallar el corrent màxim del circuit en què estan col·locats, sense donar lloc a la formació d'arcs permanents, obrint i tancant els circuits,
sense possibilitat de prendre una posició intermèdia.
La seva capacitat de tall, per a la protecció del curtcircuit, estarà d'acord amb la intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en un punt
de la seva instal·lació i per a la protecció contra l'escalfament de les línies es regularà per a una temperatura inferior a els 60 ºC.
Portarà marcades la intensitat i tensions nominals de funcionament, així com el signe indicador de la seva desconnexió. Tant els disjuntors,
com els diferencials, quan no puguin suportar els corrents de curtcircuit, aniran acoblats amb curtcircuits fusibles calibrats.
Els fusibles emprats per protegir els circuits secundaris, seran calibrats a la intensitat del circuit que protegeixen, es disposaran sobre
material aïllant i incombustible i d'estar construïts de manera que no puguin projectar metall en fondre. Es podran canviar en tensió, sense
cap perill i portaran marcada la intensitat i tensió de servei.
4.10 Materials emprats en la instal·lació
Tots els materials utilitzats en les obres i instal·lacions, seran de constructors o fabricants de reconeguda solvència.
El Contractista vindrà obligat a presentar totes especificacions es requereixin per comprovar la bondat dels esmentats materials.
Tots els elements o materials sotmesos a reglamentacions o especificacions reglamentàries, hauran d'estar convenientment homologats
per les entitats oficials, estatals o paraestetals que entenguin del cas.
Els materials que ho requereixin, hauran de portar gravades de manera inconfusible seus característiques.
No s'admetran elements o materials que no compleixin els requisits anteriors, no podent presentar el Contractista reclamació per aquest
motiu o per haver estat rebutjat a causa de deficiències o anomalies observades en ells.
Els equips a instal·lar seran els especificats en Projecte, complint amb les Marques i Models especificats, i cas de proposta de modificació,
haurà de ser "equivalent aprovat per la Direcció d'Obra "entenent-se per tal, la presentació de documentació tècnica suficient acreditativa
que l'equip proposat és totalment equivalent a l'equip projectat i que necessitarà un Acta d'aprovació del canvi, signada per la DO.
Tots els materials, elements i equips que s'utilitzin en la instal·lació objecte del present projecte han de complir les prescripcions indicades
en el Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
Tanmateix, considerant que tots ells entren en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1630/1992 de 29 de desembre pel qual es dicten
disposicions per a la lliure circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva del Consell 89/106/CEE, les prescripcions
d'aquestes instruccions per a aquests materials, elements i equips seran aplicables únicament mentre no estiguin disponibles i publicades
les corresponents especificacions tècniques europees harmonitzades, que hagin estat elaborades pels organismes europeus de
normalització com a resultat de mandats derivats de la Directiva esmentada o altres disposicions comunitàries que siguin d'aplicació.
Tots els materials, equips i aparells no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures ni senyals d'haver estat sotmesos a
maltractaments abans o durant la instal·lació.
4.11 Llibre d'ordres
La direcció tècnica de la instal·lació s'ha d'encomanar a un tècnic titulat competent, sent les seves missions les següents:
- Replanteig de la instal·lació, d'acord amb la propietat i l'instal·lador que executa la instal·lació.
- Vigilància i control en la qualitat dels materials a utilitzar.
- Comprovació que la instal·lació s'ajusta al projecte i compleix amb la normativa vigent.
- Certificació de les parts finalitzades de la instal·lació.
Hi haurà un Llibre d'Ordres en el qual es reflectiran les incidències i ordres necessàries en el desenvolupament de la instal·lació.
4.12 Proves finals al certificat final d'obra
Un cop acabada la realització de la instal·lació, s'efectuaran totes les proves es considerin necessàries, tant pel que fa a mesuraments dels
valors de cabals d'aire, valors de temperatura i humitat en locals, verificació del control automàtic, com conductors i connexions de la
instal·lació elèctrica, etc.
En finalitzar l'execució de la instal·lació, el Contractista / instal·lador està obligat a regular i equilibrar tots els circuits ia realitzar les proves
pertinents i deixarà la instal·lació completament acabada i en perfecte funcionament, així com garantir durant el temps que marqui el plec
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de condicions generals del projecte (mínim 1 any). El Contractista complimentarà les fitxes del Protocol de Proves de projecte en la seva
totalitat (Una fitxa per a cada element de la instal·lació).
En un termini de 15 dies laborables, la Direcció Facultativa o al Control de Qualitat segons el cas, comprovarà la documentació lliurada
descrita anteriorment i emetrà un pla de comprovacions i proves que hauran de ser realitzades pel Contractista en presència de la Direcció
Facultativa o personal de l'empresa de Control de Qualitat.
Cas de resultar negatives, encara que sigui en part, es proposarà un altre dia per efectuar les proves, quan el Contractista consideri pugui
tenir resoltes les anomalies observades i corregits els Plans no concordants.
Si en aquesta segona revisió s'observen de nou anomalies que impedeixin a parer de la Direcció Facultativa procedir a la recepció
provisional, les despeses ocasionades per les següents revisions correran per compte del Contractista, amb càrrec a la liquidació.
El Contractista / instal·lador es responsabilitzarà en tot moment que la instal·lació pel executada sigui correcta tant en normativa com en el
seu funcionament.
4.13 Operacions de manteniment i documentació
Les instal·lacions tèrmiques es mantindran i utilitzaran d'acord amb els procediments indicats en el RITE en la seva IT 3.2.
S'establiran els següents programes de manteniment i ús:
- Manteniment preventiu segons IT 3.3.
El programa de manteniment preventiu constarà de les tasques per a la potència major de 70 Kw, indicades a la taula 3.1 de la IT 3.3.
Serà responsabilitat del director de manteniment de la instal·lació el compliment i actualització de les esmentades tasques.
- Programa de gestiò energètica segons IT 3.4.
L'empresa mantenidora realitzarà una anàlisi i avaluació de la eficiència energètica de la instal·lació assessorant en aquest cas al titular
sobre la idoneïtat de modificacions que puguin millorar l'eficiència.
Les variables a controlar seran les indicades a les taules 3.2 i 3.3 de la IT 3.4.
- Instruccions de seguretat en l'ús segons la IT 3.5.
Les instruccions de seguretat pretenen evitar riscos en els usuaris i operaris de la instal·lació durant l'ús de la mateixa.
Aquestes mesures de seguretat s'ubicaran clarament en els punts on hi hagi aparells de la instal·lació i quadres de control de la mateixa.
En aquest cas es situaran en l'accés a la coberta.
Les instruccions de seguretat fan referència a:
1. Aturada dels equips abans d'una intervenció. S'indica el protocol i condicions d'aplicació del mateix a la parada del sistema.
2. Desconnexió elèctrica del sistema.
3. Indicacions de pressions, temperatures, paràmetres elèctrics i cabals màxims en la instal·lació.
4. Protocol d'operació sobre vàlvules de circuits.
- Instruccions de maneig i maniobra segons IT 3.6.
Les instruccions de maneig de la instal·lació indicaran a l'usuari el protocol d'accions per a l'ús de la instal·lació en condicions adequades
de seguretat i eficiència. Aquestes instruccions s'ubicaran al costat ales de seguretat indicades anteriorment.
- Programa de funcionament segons la IT 3.7.
El programa de funcionament contindrà:
1. Horari de posada en marxa i parada de la instal·lació.
2. Ordre de posada en marxa i parada d'equips.
3. Programa de parades intermèdies del conjunt o part d'equips.
4. Programa i regim especial per caps de setmana i altres condicions especials de funcionament.
4.14 Llibre de manteniment
REGISTRE DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT
El mantenidor ha de portar un registre de les operacions de manteniment, en el qual reflecteixin els resultats de les tasques realitzades.
El registre es pot fer en un llibre o fulls de treball o mitjançant mecanitzat. En qualsevol dels casos, s'han de numerar correlativament les
operacions de manteniment de la instal·lació, ha de figurar la següent informació com a mínim:
- El titular de la instal·lació i la ubicació d'aquesta.
- El titular del manteniment.
- El número d'ordre de l'operació en la instal·lació.
- La data d'execució.
- Les operacions realitzades i el personal que les va realitzar.
- La llista de materials substituïts o recanvis quan s'hagin efectuat operacions de aquest tipus.
- Les observacions que creguin oportunes.
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El registre de les operacions de manteniment de cada instal·lació es farà per duplicat i es lliurarà una còpia al titular de la instal·lació.
Aquests documents han de guardar almenys durant tres anys, comptats a partir de la data d'execució de la corresponent operació de
manteniment.
S'inclourà a més el Manual d'ús i manteniment que contindrà els termes indicats en l'apartat 3.12.
4.15 Proves, assajos i recepció
Es farà segons el reglament RITE aprovat pel real decret 1027/2007 capítol IT 2 Muntatge, apartat IT2.2 Proves, a on s'especifiquen les
proves de posada en servei de la instal·lació tèrmica.
Les proves a realitzar sobre cada element de la instal·lació són:
- Sobre equips. Segons la IT 2.2.1.
- Sobre estanquitat de circuits frigorífics. Segons la IT 2.2.3.
- Sobre lliure dilatació. Segons la IT 2.2.4.
- Sobre xarxes de conductes. Segons la IT 2.2.5.
Les proves finals a realitzar seran segons la norma UNE-EN 12599.01.
L'empresa instal·ladora realitzarà i documentés el procediment d'ajust i equilibrat de la instal·lació d'acord amb el que indica la IT 2.3.2.
(Per al sistema de distribució i difusió de l'aire), la IT 2.3.4. (Per al sistema de control automàtic).
Finalment l'empresa instal·ladora realitzarà i documentés les proves d'eficiència energètica indicades a la IT 2.4.
4.16 Recepcions d'obra
És farà segons el reglament RITE aprovat pel real decret 1027/2007, article 22 Control de la instal·lació acabada.
RECEPCIÓ PROVISIONAL
Un cop realitzades les proves finals amb resultats satisfactoris en presència del director d'obra, es procedirà a l'acte de recepció provisional
de la instal·lació amb què es donarà per finalitzat el muntatge de la instal·lació. En el moment de la recepció provisional, l'empresa
instal·ladora haurà de lliurar al director d'obra la documentació següent, d'acord amb ITE 06.5.2 (RITE):
- Una còpia dels plànols de la instal·lació realment executada, en la qual figurin, com mínim, l'esquema de principi, l'esquema de control i
seguretat, l'esquema elèctric, els plànols de la sala de màquines i els plànols de plantes, on s'ha d'indicar el recorregut de les conduccions
de distribució de tots els fluids i la situació de les unitats terminals.
- Una memòria descriptiva de la instal·lació realment executada, en la qual s'incloguin les bases de projecte i els criteris adoptats per al seu
desenvolupament. - Una relació dels materials i els equips utilitzats, en què s'indiqui el fabricant, la marca, el model i les característiques de
funcionament, juntament amb catàlegs i amb la documentació d'origen i garantia.
- Els manuals amb les instruccions de maneig, funcionament i manteniment, juntament amb la llista de recanvis recomanats.
- Un document en què es recopilen els resultats de les proves realitzades.
- El certificat de la instal·lació signat.
El director d'obra lliurarà els esmentats documents, un cop comprovat el seu contingut i signat el certificat, al titular de la instal·lació, qui ho
presentarà a registre en l'organisme territorial competent.
Quant a la documentació de la instal·lació s'estarà a més al que disposa la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i
disposicions que la desenvolupen.
RECEPCIÓ DEFINITIVA
Transcorregut el termini de garantia, que serà d'un any si en el contracte no s'estipula un altre de major durada, la recepció provisional es
transformarà en recepció definitiva, llevat que per part del titular hagi estat cursada alguna reclamació abans de finalitzar el període de
garantia.
Posteriorment es realitzaran inspeccions periòdiques segons la IT 2.40.
4.17 Garanties
El Contractista queda compromès a conservar pel seu compte, fins que siguin rebudes provisionalment, les obres que integren el Projecte.
Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de garantia de dotze (12) mesos, a partir de la data de la recepció
provisional. Durant aquest termini ha realitzar tots els treballs que calguin per mantenir les obres executades en perfecte estat, d'acord amb
el que disposa l'article 171 del Reglament General de Contractació.
Així mateix és obligació del Contractista la reconstrucció d'aquelles parts que hagin patit danys per no complir les exigències del present
Plec o que no reuneixen les degudes condicions d'acord amb el mateix.
Per aquestes reparacions el Contractista s'atindrà estrictament a les instruccions que rebi de l'Enginyer - Director de l'Obra.

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

153

Correspon també al Contractista el magatzem i la guarda dels apilaments i la reposició de aquells que s'hagin malmès, perdut o destruït,
qualssevol que siguin les causes.
Un cop acabades les obres es procedirà a realitzar la seva neteja final. Així mateix totes les instal·lacions, camins provisionals, dipòsits o
edificis construïts amb caràcter temporal, hauran de ser remoguts, excepte prescripció en contra de l'Enginyer - Director

5- PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
5.1 Central de detecció automàtica d’incendis
Característiques tècniques
Subministrament i instal·lació de central de detecció automàtica d'incendis, convencional, microprocessada, de 4 zones de detecció, amb
caixa metàl·lica i tapa de ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, panell de control amb indicador
d'alarma i avaria i commutador de tall de zones. Inclús bateries. Totalment muntada, connexionada i provada.
Normativa d’aplicació.
Instal·lació:
Reglament de Instal·lacions de protecció contra incendis.
Criteri d’amidament en projecte
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les unitats d’obra
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.
Del contractista
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.
Fases d’execució
Replanteig. Fixació al parament. Connexió a la xarxa elèctrica i al circuit de detecció. Col·locació i connexionat de les bateries.
Condicions de terminació
La central de detecció d'incendis serà accessible.
Conservació i manteniment
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte abonament de les mateixes
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

5.2 Detector convencional
Característiques tècniques
Subministrament i instal·lació de detector òptic de fums convencional, de ABS color blanc, format per un element sensible a fums clars, per
alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per pilot de senyalització remota i base
universal. Totalment muntat, connexionat i provat.
Normativa d’aplicació.
Instal·lació: Reglament de Instal·lacions de protecció contra incendis.
Criteri d’amidament en projecte
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les unitats d’obra
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.
Del contractista
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.
Fases d’execució
Replanteig. Fixació de la base. Muntatge del detector. Connexionat
Conservació i manteniment
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i abonament de les mateixes
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

5.3. Polsador d’alarma
Característiques tècniques
Subministrament i instal·lació de sirena electrònica, de color vermell, per muntatge interior, amb senyal acústica, alimentació a 24 Vcc,
potència sonora de 100 dB a 1 m. Totalment, muntada, connexionada i provada.
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Normativa d’aplicació
Reglament de Instal·lacions de protecció contra incendis.
Criteri d’amidament en projecte
Unitat projectada, segons documentació gràfica de Projecte.
Condicions prèvies que han de complir-se abans de l’execució de les unitats d’obra
Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte i que hi ha espai suficient per a la seva instal·lació.
Del contractista
Les instal·lacions s'executaran per empreses instal·ladores autoritzades per a l'exercici de l'activitat.
Fases d’execució
Replanteig. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Muntatge i connexionat de la sirena.
Conservació i manteniment
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.
Comprovació en obra dels amidament efectuats en projecte i abonament de les mateixes
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

5.4. Extintors
Definició i condicions de les partides d’obra executades
Definició:
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Amb armari muntat superficialment els de pols
Amb suport a la paret els de CO2
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
Fixació de l'armari al parament.
Col·locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret els de CO2
Col·locació del suport al parament els de CO2
Col·locació de l'extintor al suport els de CO2
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida
i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
Posició: ± 50 mm
Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment.
Condicions del procés d’execució
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació.
Unitat i criteris d’amidament
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
Normativa d’obligatori compliment
Normativa DB-SI del codi tècnic 2006

5.5. Rètols per a senyalització
Definició i condicions de les partides d’obra executades
Plaques de senyalització de vies d’evacuació d’interior d'edificis, col·locats en la seva posició definitiva amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: Replanteig 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. 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.

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-

AJUNTAMENT DE NAVÀS

155

Condicions dels procés d’execució
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la
col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.
Unitat i criteri d’amidament
Unitat de quantitat col·locada segons les especificacions de la DT.
Normativa d’obligatori compliment
UNE 230331:1981 Seguretat contra incendis. Senyalització.
UNE 23034:1988 Seguretat contra incendis. Senyalització de seguretat. Vies d’evacuació

5.6. Normativa
S’aplicarà EL Real Decret 314/2006 que aprova el Codi tècnic 2006 de la edificació DB-SI.

FRB5

FORMACIÓ D'ESCALES

DEFINICIÓ:
Formació d'esglaons amb fusta.
S'han considerat els materials següents:
- Troncs d'acàcia
- Travesses de tren
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els troncs d'acàcia:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de les falques
- Col·locació de l'esglaó
En les travesses de tren:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació de l'esglaó
CONDICIONS GENERALS:
L'esglaó ha de quedar horitzontal.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: ± 0,2%
TRONCS D'ACÀCIA:
Els troncs s'han d'encastar al terreny i s'han de calçar per mitjà de falques clavades al terra.
L'espai entre els troncs ha d'anar reblert amb les capes següents: pedra triturada, terra piconada o una mescla d'argila i grava.
Nombre de falques per esglaó: >= 2
Llargària del clavament de les falques: >= 1/3 L
TRAVESSES DE TREN:
Les travesses han d'estar encastades al terreny. Si la part superior de les travesses ha de quedar vista, s'han de col·locar invertides per tal
de dissimular els forats dels perns.
L'anivellament de l'esglaó s'ha de realitzar amb grava o una mescla de terra, argila i grava.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els esglaons s'han de començar a col·locar des de la part baixa de l'escala.
Abans de la col·locació dels troncs d'acàcia o de les travesses de tren noves, ambdós materials s'han de sotmetre a un tractament de brea.
Aquesta ha de complir el seu plec de condicions, per tal de fer-los resistents a la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

L’ESCORXADOR. ESPAI D’EXPERIÈNCIES-
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