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1.1.- SOL·LICITANT. Dades de l'expedient
MUNICIPI

Moià

NÚM. EXPEDIENT

2019-08138-001
Codi INE- XX
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2.- RESUM D'ACTUACIONS A DUR A TERME
LLOC
B
A
A
A
A
B

CODI
1.1.1
4.2.1
4.1.05
4.1.02
4.1.08
1.3.1

ACTUACIÓ AUTORITZADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR
Substitució de banyera per dutxa
Col·locació d'ajudes tècniques
Seients (dutxa)
Barres de recolzament fixes
Alces
Substitució de lavabo
TOTAL

PRESSUPOST
1.301,89 €
24,36 €
0,00 €
40,80 €
75,38 €
471,75 €
1914,18 €

3.1.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
1.1.1

Substitució de banyera per dutxa
1

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

20,16 €/m²

0,50 m²

10,08 €

3

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

19,54 €/m²

1,00 m²

19,54 €

4

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

23,44 €/m²

1,00 m²

23,44 €

7

Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa
d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

131,70 €/u

1,00 u

131,70 €

12

Enrajolat de parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària,
amb rajola ceràmica (tipus gresite) de 2,5x2,5cm, subministrades en
plaques quadrades de 31,9 cm, col.locades amb

66,46 €/m²

1,30 m²

86,40 €

14

Desguàs sifònic per a dutxa encastada al paviment, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de
PVC

52,46 €/u

1,00 u

52,46 €

15

Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

29,59 €/m

1,00 m

29,59 €

19

Subministrament i col·locació de cortina de dutxa de poliester (teixit
hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2, qualitat mínima
300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i filet de plom a la part
baixa i d'un màxim de 2,00 m d'alçada. Inclou barra de suport
plastificada (recta o en angle), anelles i accessoris

37,48 €/u

1,00 u

37,48 €

32

Formació de recinte de dutxa (d'1,40m² a 1,60m² de superficie) en
substitució de plat de dutxa

847,25 €/u

1,00 u

847,25 €

36

Desmuntatge i muntatge de nou de les aixetes de la banyera o de la
dutxa

5,10 €/u

1,50 u

7,65 €

113

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

43,31 €/m²

1,30 m²

56,30 €

TOTAL

1301,89 €

3,00 u

24,36 €

TOTAL

24,36 €

4.2.1
601

4.1.05

Col·locació d'ajudes tècniques
Col·locació d'agafador o de barra de recolzament fixa simple amb 2
punts de recolzament amb fixacions mecàniques (subministrament a
part segons catàleg d'ajudes tècniques, elements 401, 403, 404, 405,
406)

8,12 €/u

Seients (dutxa)
TOTAL

4.1.02

0€

Barres de recolzament fixes

401

Agafador individual amb punts de recolzament amb fixacions
mecàniques (col·locació a part segons partida 601 de col·locació
d'ajudes tècniques)

9,82 €/u

1,00 u

9,82 €

403

Barra recta (una dimensió) 300 mm amb punts de recolzament amb
fixacions mecàniques (col·locació a part segons partida 601 de
col·locació d'ajudes tècniques)

11,85 €/u

1,00 u

11,85 €

405

Barra recta (una dimensió) 600 mm amb punts de recolzament amb
fixacions mecàniques (col·locació a part segons partida 601 de
col·locació d'ajudes tècniques)

19,13 €/u

1,00 u

19,13 €

TOTAL

40,80 €

1,00 u

75,38 €

4.1.08
429

Alces
Alçavàter rígid amb recolzabraços amb recolzament simple sobre la
tassa del vàter i fixacions simples al lloc previst per fixar la tapa.
Col·locat i en ús
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TOTAL

75,38 €

Substitució de lavabo

56

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

25,16 €/u

1,00 u

25,16 €

59

Lavabo de porcellana vitrificada de color blanc, col·locat amb suports
murals connectat a la xarxa d'evacuació (referència de prestacions
equivalent a model ACCES de ROCA, 640 x 550 mm). Instal·lat i en
ús.

114,80 €/u

1,80 u

206,64 €

69

Retirada de mirall existent i substitució per mirall amb marc cromat de
dimensions mínimes 60 x 80cm (a x h) amb dos punts d'ancoratge

53,48 €/u

1,00 u

53,48 €

72

Neteja i consolidació de paviment de rajola ceràmica amb producte
mineralitzador de base hidròfuga transpirant

24,75 €/m²

2,00 m²

49,50 €

123

Enderroc de mobiliari d'obra que obstaculitza el pas, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

14,46 €/m²

2,00 m²

28,92 €

139

Adaptar o desviar tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal,
d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

19,66 €/m

1,00 m

19,66 €

145

Llumenera decorativa monotub, xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de cubeta de plàstic, fluorescent de 18 W i 230V de tensió
d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 o 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82, i muntada superficialment a la
paret , instal·lada i en ús

88,39 €/u

1,00 u

88,39 €

TOTAL

471,75 €

Observacions:
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3.2.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Fotografies
- Fotografia de la banyera i el seu entorn proper

- Fotografia del lavabo i el seu entorn proper

1.1.1-Substitució de banyera per dutxa
4.2.1-Col·locació d'ajudes tècniques
4.1.05-Seients (dutxa)
4.1.02-Barres de recolzament fixes
4.1.08-Alces

1.3.1-Substitució de lavabo
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3.3.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Croquis
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4.1.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Dimensions i/o condicions d'ús

1.1.1 Subs tució de banyera per dutxa
RECOMANABLE QUAN
· Usuari de cadira de rodes (actual o futur)
- Es pot fer el desguàs arran de terra
· No es pot fer excepcionalment el desguàs arran de terra i cal complementar-ho amb un anivellament de paviments
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Espai de dutxa =80x120cm
· Terra an lliscant mullat
· Possibilitat d'arribar-hi en cadira de rodes, pas =80cm
4.2.1 Col·locació d'ajudes tècniques
RECOMANABLE QUAN
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS

4.1.05 Seients (dutxa)
RECOMANABLE QUAN
· Seient sense respatller:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient amb respatller:
-L'usuari manté la sedestació però amb poc control de tronc. Inestabilitat en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient ﬁx:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat
· Seient aba ble:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient de banyera:
-L'usuari manté la capacitat per entrar i sor r de la banyera
-Augmenta la seguretat d'ús
· Seient de banyera giratori i taula de banyera:
-L'usuari manté la capacitat per transferir-se
- Manté la sedestació amb poc control de tronc
- Facilita la transferència amb seguretat
· Alçavàter:
-Facilita la transferència
-Permet eliminar-lo quan l'usuari necessita una cadira de dutxa amb rodes i reposabraços
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Amb respatller, sempre que hi hagi suﬁcient espai
· Sense respatller quan l'espai és molt reduït
· Sempre que sigui possible aba ble per tenir un ús més ﬂexible i més espai de maniobra
· Alçada seient: 90° ﬂexió genolls
· Distància eix seient a paret o sanitari =40cm
· En cas de seient per la banyera:
-Comprovar que la banyera té les dimensions adequades (suﬁcients) per la patologia de l'usuari.
-Comprovar que el seient s'ajusta al model de banyera
·Alçavàter:
-Alçada del genoll menys 3cm
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=226&tipo=DIBA
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4.1.02 Barres de recolzament ﬁxes
RECOMANABLE QUAN
· L'usuari té diﬁcultats en la marxa però manté la capacitat de transferir-se· Si hi ha hemiparesia afecta la col·locació de
l'element (dreta o esquerra)
· Augmenta la seguretat de l'usuari quan s'ha de posar dempeus
· Facilita la transferència amb seguretat
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· 1,2 o 3 dimensions, segons necessitats par culars
· Alçada barra horitzontal 90cm de terra
· Distància barra ver cal 10-15cm a par r del seient
4.1.08 Alces
RECOMANABLE QUAN
· Usuari amb diﬁcultats per aixecar-se (del sofà o del llit)
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Comprovar que l'alçada és correcta per l'usuari
1.3.1 Subs tució de lavabo
RECOMANABLE QUAN
· Usuari amb cadira de rodes (ara o futur)
· Usuari amb capacitat per asseure's i aixecar-se però que u litza el lavabo assegut
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Alçada sobre lavabo 80cm de terra
· Espai lliure a sota:
- alçada =68cm
- i per cadira de rodes fons =60cm
· Si l'usuari va amb cadira de rodes
- espai d'apropament frontal =80x120
- pas d'accés =80cm

4.2.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions d'execució

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES ACTUACIONS I DE LES PARTIDES D'OBRA
Criteris Generals
Seran d'aplicació les condicions tècniques generals de cadascuna de les actuacions i les condicions tècniques par culars de
les par des d'obra.
Aquestes úl mes es corresponen amb les elaborades per l'Ins tut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, que es
transcriuen. Es tracta de condicions genèriques, de les quals s'ha d'aplicar tot allò que es correspongui amb la par da del
pus d'actuació. Cada par da d'obra té la seva condició tècnica. Una mateixa condició tècnica pot ser compar da per més
d'una par da d'obra. Es manté la referència ITEC.
Par da 1
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=226&tipo=DIBA
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Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
Material sintè c i capa d'anivellació
Terratzo i capa de sorra
Solera de formigó
Esglaó
Reves ment d'esglaó
Recrescut de morter de ciment
Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
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 des nin (transport a abocador, reu lització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=226&tipo=DIBA
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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 contrac sta 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 subs tució 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.
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, molès es o perjudicar les construccions, bens o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaproﬁtament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la norma va vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bas des.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'ediﬁcacions i elements
aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de super cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=226&tipo=DIBA

9/45

10/9/2019

Gestor de expedientes - Documento de Encargo: Diputación

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados ar culos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes rela vos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 113
Arrebossat reglejat sobre parament ver cal interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

K811 - ARREBOSSATS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de cal?, morter mixt o morter por?s drenant, aplicats en paraments
horitzontals o ver cals, interiors o exteriors i formaci? d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment r?pid.
S'han considerat els pus seg?ents:
Arrebossat esquerdejat
Arrebossat a bona vista
Arrebossat reglejat
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Arrebossat esquerdejat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Aplicaci? del reves ment
Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Execuci? de les mestres
Aplicaci? del reves ment
Acabat de la superf?cie
Cura del morter
Repassos i neteja ﬁnal
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat ?s deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de
tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat ?s remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni ﬁssures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
Arrebossat amb morter por?s drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=226&tipo=DIBA
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Dist?ncia entre mestres: <= 150 cm
Toler?ncies d'execuci? per l'arrebossat:
Planor:
Acabat esquerdejat: ? 10 mm
Acabat a bona vista: ? 5 mm
Acabat reglejat: ? 3 mm
Aplomat (parament ver cal):
Acabat a bona vista: ? 10 mm/planta
Acabat reglejat: ? 5 mm/planta
Nivell (parament horitzontal):
Acabat a bona vista: ? 10 mm/planta
Acabat reglejat: ? 5 mm/planta
Toler?ncies quan l'arrebossat ?s a bona vista o reglejat:
Guix de l'arrebossat: ? 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execuci? en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior
cal, a m?s, que funcioni l'evacuaci? d'aig?es.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col?locar tots els elements que hagin d'anar ﬁxats als paraments i no diﬁcul n l'execuci? del reves ment.
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat ?s esquerdejat, s'ha d'aplicar llan?ant amb for?a el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat ?s a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat ?s reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat ?s esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb for?a sobre els paraments i la segona
esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat ?s deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb for?a sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara es gui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superf?cie del morter.
Per a fer assecatges ar ﬁcials es requereix l'autoritzaci? expl?cita de la DF.
No s'han de ﬁxar elements sobre l'arrebossat ﬁns que hagin passat set dies, com a m?nim, o s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
Amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=226&tipo=DIBA
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En paraments ver cals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 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 ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que conﬁguren les obertures, com ?s ara bas ments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 12
Enrajolat de parament ver cal interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica ( pus gresite) de 2,5x2,5cm,
subministrades en plaques quadrades de 31,9 cm, col.locades amb
K82 ? ENRAJOLATS
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reves ments realitzats amb rajola, aplicats en paraments ver cals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o
ver cals i arrimadors.
S'han considerat els reves ments seg?ents:
Enrajolat amb rajola cer?mica esmaltada
Reves ment realitzat amb rajola cer?mica comuna d'elaboraci? mec?nica o manual.
Trencad?s amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
Enrajolat amb rajola cer?mica vidrada, rajola de val?ncia o rajola reproducci? de rajola existent, en interiors
Enrajolat amb rajola de gres premsat o extru?t
S'han considerat els morters seg?ents:
Morter adhesiu
Morter p?rtland 1:4, nom?s per a paraments d'al??ria inferior o igual a 3 m
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Col?locaci? de les peces ﬁxades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el reves ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superf?cie amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en reves ments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superf?cie.
L'especejament ha de complir les especiﬁcacions subjec ves requerides per la DF.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
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S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del reves ment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no
ﬁxa d'altres condicions.
Si el reves ment ?s fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetraci? de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el reves ment i qualsevol sor nt del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superf?cie de reves ment entre junts de dilataci?: <= 20 m2
Dist?ncia entre junts de dilataci?:
Parament interior: <= 8 m
Parament exterior: <= 3 m
Ampl?ria dels junts de dilataci?: >= 10 mm
Gruix del morter:
Morter: 10-15 mm
Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del reves ment han de ser rectes.
Ampl?ria dels junts:
- Rajola comuna d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, esmaltada o vidriada: >= 1 mm - Rajola comuna d'elaboraci?
manual: >= 5 mm
Toler?ncies d'execuci?:
Planor:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, refractaria o gres: ? 2 mm/2 m
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 4 mm/2 m
Ampl?ria junts:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia o vidriada:
Parament interior ? 0,5 mm
Parament exterior ? 1 mm
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 2 mm
Rajola refractaria o gres: ? 1 mm
Paral?lelisme entre els eixos dels junts: ? 1 mm/m
Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
Ver calitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
TRENCAD?S:
La composici? del trencad?s ha de seguir les especiﬁcacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribuci? de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres
48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar difer?ncies de tonalitat.
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=226&tipo=DIBA
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COL?LOCACI? AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir
l'adher?ncia del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superf?cies de
menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superf?cie amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm
de fond?ria).
COL?LOCACI? AMB MORTER P?RTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col?locar han de tenir la humitat necess?ria per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la pe?a.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
En reves ment de paraments, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 123
Enderroc de mobiliari d'obra que obstaculitza el pas, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVIS?RIES

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i c?rrega manual i mec?nica sobre cami? o
contenidor.
S'han considerat els seg?ents materials i mitjans de demolici?:
Paret d'obra de f?brica de cer?mica
Envans i paredons d'obra de cer?mica
Plaques de formig? prefabricades de 24 cm de gruix
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
C?rrega de la runa sobre el cami?
CONDICIONS GENERALS:
L'ediﬁci ha de quedar tancat per una tanca d'al??ria superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'ediﬁci i
de la bas da i convenientment senyalitzada.
S'han de col?locar proteccions com xarxes, lones, aix? com una pantalla inclinada r?gida que sobresur de la fa?ana una
distancia de 2 m com a m?nim.
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=226&tipo=DIBA
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En el cas de que hi hagi materials combus bles es disposar?, com a m?nim, d'un ex ntor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les ediﬁcacions ve?nes, s'han de col?locar tes monis 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 c?rrega, en funci? 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 far? una revisi? general de les parts que hagin de quedar dretes i de les ediﬁcacions ve?nes per a
observar les lesions que hagin pogut sor r.
Mentre es du a terme la consolidaci? deﬁni va es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bas des i les
tanques.
Quan s'apreci? alguna anomalia en els elements col?locats o en el seu funcionament, es no ﬁcar? immediatament a la
DF.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
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 construcci?.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per
acumulaci? de material.
No es dipositar? runa damunt de les bas des.
No s'acumular? 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'acumular? runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que es guin en bon estat.
En ﬁnalitzar la jornada, no han de romandre elements de les ediﬁcacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosf?riques o b? altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjan?ant lones o pl?s cs, 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 p?blic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el m?nim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve?nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formaci? de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operaci? de c?rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess?ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i c?rrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la c?rrega 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.
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Si es preveuen despla?aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets s?n de tancament, s'enderrocaran les que no s?n estructurals despr?s 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 c?rrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els rants ﬁns el seu
enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'al??ria 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 hagu?s cedit, no es trauran els envans sense apuntalar pr?viament el sostre.
PLAQUES DE FORMIG? PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'est? enderrocant, despr?s de treure els vidres.
Es podr? desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debili n 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 m?s gran a l'adm?s per a grua.
Si es preveuen despla?aments 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 superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol?gica de la Ediﬁcaci?n: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

Par da 139
Adaptar o desviar tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de
diﬁcultat mitjà i col·locat superﬁcialment
KF5 - TUBS DE COURE
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col?locades i els seus elements auxiliars de connexi?.
S'han considerat els pus d'unitat d'obra seg?ents:
Instal?laci? dels tubs
S'han considerat els pus d'uni? seg?ents:
Connectat a pressi?
Soldat per capil?laritat
S'han considerat els pus de col?locaci? seg?ents:
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=226&tipo=DIBA
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Col?locaci? superﬁcial
Soterrat
Encastat
S'han considerat els graus de diﬁcultat de muntatge seg?ents:
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs f?cilment accessibles
(muntants, etc.)
Grau mitj?, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacci?, etc.)
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors,
etc.)
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Tubs:

Replanteig del tra?at
Muntatge en la seva posici? deﬁni va
Execuci? de totes les unions necess?ries
Re rada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal?laci? han de ser compa bles entre si.
TUBS:
En les instal?lacions amb tubs connectats a pressi?, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? dels accessoris de compressi?.
En les instal?lacions de tub soldat per capil?laritat, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? d'accessoris soldats per capil?laritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secci? del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el
recorregut.
Les canonades per les que circulen gasos amb pres?ncia eventual de condensats, han de tenir un pendent m?nim del 0,5%
per a possibilitar l'evacuaci? d'aquests condensats.
La superf?cie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor el?ctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
La canonada que, en r?gim de treball, s'escalﬁ, s'ha de separar de les ve?nes >= 250 mm.
Les conduccions que por n aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g
El pas a trav?s d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material el?s c.
Els passamurs han de sobresor r >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL?LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral?lelament respecte a
l'estructura de l'ediﬁci. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separaci? entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separaci? ha d'augmentar
convenientment si han d'anar a?llats.
Els disposi us de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineaci? del tub.
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Els suports s'han de ﬁxar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella el?s ca. El suport no s'ha de
soldar al tub.
No es poden transmetre esfor?os entre la canonada i els elements que la suporten.
Separaci? m?xima entre suports (en metres):
+----------------------------------------------------------- ? ? Di?metre del tub (mm) ? ? ?----------------------------------------? ? ? 6 - 8 ? 12 22 ? 28 - 54 ? 64 - 108 ? ?-------------------?--------?---------?----------?----------? ?Trams ver cals ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? <= 3,7 ?
?Trams horitzontals ? <= 1,2 ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? +----------------------------------------------------------Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar dins de beines de protecci? adequada, que perme la lliure
dilataci?.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar envoltades de sorra ﬁna rentada o inert.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de comen?ar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col?locaci?.
La seva instal?laci? no ha d'alterar les caracter?s ques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la uni? dels tubs no s'han de for?ar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal?laci? s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llarg?ria instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les p?rdues de material com a conseq??ncia dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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La norma va ha de ser l'espec?ﬁca a l'?s a qu? es des ni.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta implantaci? de les conduccions a l'obra segons el tra?at previst.
Veriﬁcaci? de l'?s de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
Veriﬁcaci? que l'execuci? es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'?s de la instal?laci?.
S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resist?ncia mec?nica establertes al RITE. Les proves
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funci? del pus de ﬂuid
transportat.
Veriﬁcaci? de l'?s dels elements d'uni? adequats, la correcta execuci? de soldadures, i l'?s dels elements
d'interconnexi? adequats amb els equips de la instal?laci?.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Manteniment de la instal?laci?.
Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de veriﬁcar per mostreig diferents punts de la instal?laci?, en cas de deﬁci?ncies, s'ha de realitzar un mostreig
extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, veriﬁcant tota la instal?laci?. Als trams d'instal?laci?
ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultaci? dels tubs.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini
la DF.

Par da 14
Desguàs sifònic per a dutxa encastada al paviment, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC
KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els pus de col·locació següents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sifó de llautó
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
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Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàs c
Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en ver cal entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàs c.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàs c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un
lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
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L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a
facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Ediﬁcación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.

Par da 145
Llumenera decora va monotub, xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàs c, ﬂuorescent de 18 W i
230V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 o 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, i
muntada superﬁcialment a la paret , instal·lada i en ús

KG6 - MECANISMES

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal?lacions el?ctriques, encastats o muntats superﬁcialment i els elements necessaris per a la seva
col?locaci? encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra seg?ents:
Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
Caixes per a mecanismes amb tapa, col?locades en terra t?cnic
Interruptors i commutadors encastats o muntats superﬁcialment.
Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexi? a terra, encastats o muntats superﬁcialment.
Polsador per encastar o per muntar superﬁcialment a l'interior o a l'intemp?rie.
Sor da de ﬁls, encastada
Placa i marc per a un o varis elements, col?locada a mecanismes encastats
Tapa cega col?locada sobre caixa o bas dor.
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:
Replanteig de la unitat d'obra
Muntatge, ﬁxaci? i anivellaci?
Connexionat
Re rada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sor des de ﬁls:
Muntatge, ﬁxaci? i anivellaci?
Condicionament dels ﬁls
Placa, marc o tapa cega:
Replanteig de la unitat d'obra
Fixaci? i anivellaci?
CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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Toler?ncies d'instal?laci?:
Posici?: ? 20 mm
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal?lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensi?.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecci?, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressi? de
cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col?loca muntat superﬁcialment, l'element ha de quedar ﬁxat s?lidament al suport.
Quan es col?loca encastat, l'element ha de quedar ﬁxat s?lidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les
especiﬁcacions ﬁxades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal?lat ha de complir les especiﬁcacions de la MI-BT-024.
Resist?ncia de les connexions a la tracci?: >= 30 N
Toler?ncies d'instal?laci?:
Aplomat: ? 2%
SORTIDES DE FILS:
La sor da de ﬁls ha de quedar ﬁxada s?lidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especiﬁcacions
ﬁxades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de ﬁxaci? dels ﬁls per pressi?. Aquest sistema no ha de produir danys als ﬁls.
Resist?ncia del sistema de ﬁxaci?: >= 3 kg
Toler?ncies d'instal?laci?:
Aplomat: ? 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat ﬁns i tot quan s'accioni, acci? que cal fer sense cap diﬁcultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar s?lidament ﬁxat sobre la caixa per mitj? dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressi? sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especiﬁcacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les ﬁnestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esfor?os entre les caixes i les altres parts de la instal?laci? el?ctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament
acabat.
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Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Aplomat: ? 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de
que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL?LOCADES EN TERRA T?CNIC:
La caixa ha de quedar ﬁxada al paviment per un m?nim de quatre punts.
Ha de quedar ﬁxada pels punts de subjecci? disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
Abans de comen?ar els treballs de muntatge, es far? un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les caracter?s ques del producte corresponen a les especiﬁcades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col?locaci?.
La seva instal?laci? no ha d'alterar les caracter?s ques dels elements.
La col?locaci? de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest mo u,
s'han d'ajustar els tubs a les ﬁnestres de les caixes.
Un cop instal?lat, es procedir? a la re rada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja Tensi?n. REBT 2002
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones el?ctricas ﬁjas, dom?s cas y an?logas. Parte 1: Prescripciones
generales.

Par da 15
Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, ﬁns a baixant, caixa
o clavegueró

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
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Soldats a tub de plom
Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
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Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un
lubricant adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a
facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?
sico de Salubridad DB-HS.

Par da 19
Subministrament i col·locació de cor na de dutxa de poliester (teixit hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2,
qualitat mínima 300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i ﬁlet de plom a la part baixa i d'un màxim de 2,00 m
d'alçada. Inclou barra de suport plas ﬁcada (recta o en angle), anelles i accessoris

KJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements seg?ents:
Saboneres murals o per encastar al taulell
Accessoris per a banys adaptats, barres ﬁxes, barres aba bles i seients, col·locats amb ﬁxacions mec?niques.
Dispensador de paper col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Porta rotlles col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Tovalloler, col·locat amb ﬁxacions mec?niques
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler:
Replanteig
Muntatge, ﬁxaci? i anivellament
Re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Accessoris per a banys adaptats:
Replanteig de la posici? de l'element
Fixaci? de l'element al parament
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Col·locaci? dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'?s pel qual es des na sigui l'?p m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: ? 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha ﬁxar al taulell amb els disposi us de subjecci? previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecci? s?lida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar ﬁxat mitjançant dos suports com a m?nim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perqu? perme agafar-s'hi amb força en la
transfer?ncia lateral a w?ters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament ser? batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Aplomat (posici? ver cal): ? 3 mm
Horitzontalitat (posici? horitzontal): ? 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·laci? es far? un replanteig.
S'ha de comprovar que les caracter?s ques del producte corresponen a les especiﬁcades al projecte.
Un cop col·locat, es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es ndr? cura de no fer malb? el taulell al apretar els cargols de ﬁxaci?.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha norma va de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
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Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoci? de l'accessibilitat i
de supressi? de barreres arquitect?niques, i d'aprovaci? del Codi d'accessibilitat.

Par da 3
Arrencada d'enrajolat, en parament ver cal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
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Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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.
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 32
Formació de recinte de dutxa (d'1,40m² a 1,60m² de superﬁcie) en subs tució de plat de dutxa
KJ12 - PLATS DE DUTXA
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col?locaci? i connexi? a la xarxa d'evacuaci? de plat de dutxa, encastat o col?locat sobre el paviment.
S'han considerat els materials seg?ents:
Porcellana
Gres esmaltat
Planxa d'acer
Resina
Acr?lica
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col?locaci? de la dutxa a l'espai previst
Anivellaci? correcte per a rebre l'enrajolat
Connexi? a la xarxa d'evacuaci?
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte.
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? amb el conducte d'evacuaci?.
La resoluci? dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reﬂec da en el projecte o la indicada per la DF.
Les conduccions met?l?liques de l'aparell han de tenir instal?lada la connexi? a terra amb cable de coure nu, de secci? 2,5
mm2 en tots els casos.
Si el plat de dutxa ?s de planxa d'acer, tamb? es connectar? al cos d'aquest.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Horitzontalitat: ? 1 mm/m
Contacte reves ment-plat de dutxa: ? 1,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No hi ha condicions espec?ﬁques del proc?s d'instal?laci?.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja Tensi?n. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta instal?laci? dels materials i equips a l'obra
Veriﬁcaci? de la correcta execuci? de la instal?laci? segons instruccions de fabricant.
Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especiﬁca a la
taula d'assaigs i quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzar? l'assaig de cabals m?nims, considerant el funcionament simultani de les instal?lacions suscep bles de fer-ho
a la realitat. Es veriﬁcar?: el total de la instal?laci?, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini
la DF.

Par da 36
Desmuntatge i muntatge de nou de les aixetes de la banyera o de la dutxa

KJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superﬁcialment o
encastades.
S'han considerat els elements seg?ents:
Aixeta connectada al tub d'alimentaci?
Bateria mural connectada al tub d'alimentaci? i al de desgu?s, si porta sobreixidor incorporat
Broc connectat al tub d'alimentaci? i la de desgu?s, si porta sobreixidor incorporat
Ruixador connectat al braç de la dutxa
Suport per a dutxa de tel?fon
Tub ﬂexible connectat al tub d'alimentaci? i a la dutxa de tel?fon
Dutxa de tel?fon connectada a tub ﬂexible
Fluxor amb aixeta de regulaci? i tub de desc?rrega incorporats
Colze d'enllaç
Mecanisme per a cisterna de desc?rrega o d'alimentaci? connectat a l'aparell sanitari
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col·locaci? de l'aixeta o l'accessori
Segellat dels junts
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
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Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte
i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alç?ria de muntatge de l'element ha de ser la reﬂec da en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben ﬁxat al seu suport.
S'ha de garan r l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentaci? i amb els de desgu?s quan calgui.
En l'aixeta, l'?rgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el dis n u vermell i el de
l'aigua freda a la dreta amb el dis n u blau.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Nivell: ? 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? de l'aixeta amb el tub d'alimentaci? i de la connexi? del tub de desc?rrega
amb l'aparell sanitari.
Si ?s ﬂuxor an robatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador
encastat directament a la paret, de manera que perme el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? de l'aixeta amb el tub d'alimentaci? i de la connexi? del tub de desc?rrega
amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
La posici? de l'element respecte al pl? del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el reves ment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?
sico de Salubridad DB-HS.

Par da 4
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
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L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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 re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 56
Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

K21J_01 - ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, c?rrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locaci? d'elements
d'instal·lacions de gas, el?ctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra seg?ents:
Arrencada de tubs i accessoris d'instal·laci? de gas, el?ctrica i lampisteria
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Operacions de preparaci?
Desconnexi? de la xarxa d'alimentaci?, i protecci? dels terminals, en el seu cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Enderroc dels fonaments si es el cas
Neteja de la superf?cie de les restes de runa
C?rrega, transport i desc?rrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
C?rrega, transport al magatzem o lloc de nova u litzaci? dels materials que indica la DT, desc?rrega i classiﬁcaci?
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci? de l'?s a que es des nin (transport a abocador,
reu litzaci?, eliminaci? en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar cont? ﬂuids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es ndr? especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest ﬁ. Si aquests
punts es varen re rar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es far? servir la maquin?ria adequada per a la manipulaci? dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducci? que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element el?ctric, l'extrem de la
part que no es re ra ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei p?blic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precauci? necess?ries per aconseguir unes condicions de seguretat suﬁcients i evitar danys a
les construccions pr?ximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci? T?cnica o en el
seu defecte, la DF.
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Els treballs s'han de fer de manera que moles n el m?nim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formaci? de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions ve?nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operaci? de c?rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess?ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i c?rrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, prove?t dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perqu? no es produeixin p?rdues en el trajecte.
En cas d'u litzaci? d'abocador, el contrac sta no podr? abocar material procedent de l'obra sense que pr?viament es gui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissi? de seguiment mediambiental, en el cas que es gui cons tu?da.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACI? O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 59
Lavabo de porcellana vitriﬁcada de color blanc, col·locat amb suports murals connectat a la xarxa d'evacuació (referència
de prestacions equivalent a model ACCES de ROCA, 640 x 550 mm). Instal·lat i en ús.

KJ13 - LAVABOS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col?locaci? i connexi? a la xarxa d'evacuaci? de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els pus de col?locaci? seg?ents:
Amb suports murals
Sobre un peu
Amb suports murals i mig peu
Encastat a un taulell
Semiencastat a un taulell
Fixat sota taulell
Recolzat sobre taulell o moble
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col?locaci? del lavabo a l'espai previst
Connexi? a la xarxa d'evacuaci?
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal?lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte.
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L'al??ria des del nivell del paviment ﬁns el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reﬂec da en el projecte, o en el
seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col?loca encastat a un taulell, ha d'estar ﬁxat s?lidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.
Si la col?locaci? ?s amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar ﬁxat s?lidament al parament i recolzat, en el
segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el reves ment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui
el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? amb el conducte d'evacuaci?.
Les conduccions met?l?liques de l'aparell han de dur instal?lada la connexi? a terra amb cable de coure nu, de secci? >=
2,5 mm2.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell: ? 10 mm
Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No hi ha condicions espec?ﬁques del proc?s d'instal?laci?.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 69
Re rada de mirall existent i subs tució per mirall amb marc cromat de dimensions mínimes 60 x 80cm (a x h) amb dos
punts d'ancoratge

EC1K - MIRALLS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb c?rrega manual sobre cami? o contenidor, o neteja i aplec del material
reu litzable.
L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap u litat i ser? transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndr? una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posici? original.
S'han considerat els seg?ents elements:
Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i c?rrega manual de runa sobre cami? o contenidor
Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aproﬁtament
Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llist?, amb mitjans manuals i c?rrega manual de runa
sobre cami? o contenidor
Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llist?, amb mitjans manuals, aplec de materials per
a la seva reu litzaci? i c?rrega manual de runa sobre cami? o contenidor
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
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Trossejament i apilada de l'element arrencat
Aplec dels elements desmuntats
C?rrega dels elements arrencats sobre el cami?
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c?rrega, en funci? dels
mitjans de qu? es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreci? alguna anomalia, es no ﬁcar? immediatament a la DF.
Col·locaci? de mirall.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Adherit sobre tauler de fusta
Amb ﬁxacions mec?niques al parament
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Adherit sobre tauler de fusta:
Neteja i preparaci? del suport
Aplicaci? de l'adhesiu i col·locaci? del mirall
Neteja ﬁnal
Col·locaci? amb ﬁxacions mec?niques:
Neteja del suport
Replanteig dels punts de ﬁxaci?
Col·locaci? del mirall
CARACTER?STIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotm?s als esforços produ?ts per contraccions, dilatacions o deformacions
del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben ﬁxat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superﬁcials a la cara vista ni a la posterior.
Dist?ncia entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'u litzar adhesius que con nguin ?cids lliures que puguin alterar la pintura de protecci? del mirall.
FIXAT MEC?NICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecci? han de portar una l?mina el?s ca per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.
Dist?ncia dels forats de subjecci? al per?metre: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bas des.
No s'acumular? 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'acumular? runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que es guin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bas ment, si aquest no s'ha d'arrencar.
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Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'ediﬁci ha de quedar envoltat d'una
tanca d'alç?ria >2 m, situada a una dist?ncia de l'ediﬁci i de la bas da > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, aix? com una pantalla inclinada r?gida que sobresur de la façana una
dist?ncia >2 m.
En ﬁnalitzar la jornada, no han de romandre elements de les ediﬁcacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosf?riques o b? altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operaci? de c?rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess?ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i c?rrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el m?nim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el proc?s de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reu litzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi hagu?ssin elements m?bils (ﬁnestrons, paravents, etc,), aquests s'han
d'immobilitzar.
Es disposar? d'una superf?cie ampla i arrecerada per l'aplec del material a reu litzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir
amb politges.
En ambients humits la col·locaci? s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara
posterior, facilitant la circulaci? de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les caracter?s ques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
S'han de considerar les respec ves dimensions d'acord amb els criteris seg?ents:
Llarg?ria i ampl?ria: M?l ples de 6 cm
Cal prendre el m?l ple immediat superior en el cas que la dimensi? no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 7
Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
K21J_01 - ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Operacions de preparació
Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Enderroc dels fonaments si es el cas
Neteja de la super cie de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova u lització dels materials que indica la DT, descàrrega i classiﬁcació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des nin (transport a abocador,
reu lització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté ﬂuids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es ndrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest ﬁ. Si aquests
punts es varen re rar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la
part que no es re ra ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suﬁcients i evitar danys a
les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o en el
seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'u lització d'abocador, el contrac sta no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament es gui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que es gui cons tuïda.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 72
Neteja i consolidació de paviment de rajola ceràmica amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant

K9DR - REPARACI? DE PAVIMENTS DE PECES DE CER?MICA

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de reparaci? i consolidaci? de paviment de peces cer?miques.
S'han considerat els pus de reparacions seg?ents:
Neteja amb detergent, raspall i aplicaci? de producte decapant
Rejuntat amb morter, previ buidat del material dels junts
Consolidaci? amb consolidant de base hidr?fuga i encerat ﬁnal
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i aplicaci? de producte decapant
Preparaci? i comprovaci? del paviment
Protecci? dels elements que no son objecte de la neteja
Aplicaci? del producte de neteja
Raspallat de la superf?cie
Aplicaci? d'una capa de producte decapant
Neteja amb aigua
Rejuntat amb morter:
Buidat i neteja del material dels junts
Estesa del morter
Neteja ﬁnal
Consolidaci? i encerat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie a tractar
Aplicaci? successiva del producte amb els intervals d'assecat necessaris
Aplicaci? de la cera en dues capes
NETEJA I APLICACI? DE PRODUCTE DECAPANT:
En el paviment no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions.
REJUNTAT AMB MORTER:
Els junts han de quedar plens de morter.
Un cop acabats els treballs, la superf?cie ha de quedar neta de restes de material.
CONSOLIDACI? I ENCERAT:
La superf?cie ha de quedar totalment impregnada del consolidant ﬁns a la saturaci?.
El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes.
No ha de quedar alterat el color original de la superf?cie tractada

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
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CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5?C.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les
parts afectades.
NETEJA I APLICACI? DE PRODUCTE DECAPANT:
No s'han d'u litzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada.
S'ha de fer un assaig previ sobre una pe ta superf?cie del paviment a tractar per tal de comprovar l'efecte de la neteja
sobre el material.
El raspallat no s'ha de fer mai amb raspalls de met?l?lics.
El sistema d'aplicaci? del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci? de la DF.
Durant el proc?s de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'?rea a netejar.
REJUNTAT AMB MORTER:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els 35?C.
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i te la fond?ria i ampl?ria exigides.
El paviment ha de tenir la humitat necess?ria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'ha d'estendre for?ant la seva penetraci?.
Un cop estes el morter s'ha d'eliminar les restes i s'ha de netejar el paviment.
CONSOLIDACI? I ENCERAT:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seg?ents:
Temperatures superiors a 30?
Humitat rela va de l'aire superior a 60 %
No es pot consolidar sobre suports sobreescalfats.
La superf?cie ha de ser neta i seca, sense pols, taques greixos, sals o restes de detergents.
Si la superf?cie s'ha tractat pr?viament amb algun producte, el consolidant a aplicar ha de ser compa ble amb aquell.
Es far? un assaig previ sobre una pe ta superf?cie del paviment a tractar per tal de comprovar que el consolidant escollit
t? el seg?ent comportament:
?s compa ble amb el material sobre el que s'aplica
Reversible
Admet noves aplicacions de consolidants i hidrorrepelents
No forma barreres de vapor
?s transpirable en el sen t dintre-fora
No altera el color del material sobre el que s'aplica
El sistema d'aplicaci? del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci? de la DF.
El nombre de mans de consolidant a aplicar es far? en funci? de la porositat del suport.
Pr?viament a executar l'encerat del paviment ?s necessari que es guin col?locats tots aquells elements que puguin
afectar el proc?s d'aplicaci?.
Les capes de cera s'han d'aplicar seguint les instruccions i dosiﬁcacions recomanades pel fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o part?cules prop de l'?rea a tractar, abans, durant i despr?s de l'aplicaci?.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

SUBMINISTRAMENT D'AJUDES TÈCNIQUES. CONDICIONS TÈCNIQUES D'APLICACIÓ
1. SUBMINISTRAMENT
Els productes hauran de ser subministrats i instal·lats al lloc corresponent, amb els elements i accessoris necessaris per a
l'ús immediat. Quan siguin productes que no nguin a part preu de col·locació amb ﬁxacions mecàniques, s'entén que el
preu de l'oferta comprèn tanmateix la instal·lació.
Les ajudes tècniques considerades són les següents:
1) Agafadors
2) Barres de recolzament ﬁxes
3) Barres de recolzament ar culades
4) Passamans
5) Seients
6) Tiradors de portes de pas, de portes d'armari i de calaixos
7) Protectors de paret
8) Alces
9) Elements pel desplaçament
10) Elements pel llit
11) Elements per a la comunicació
2. GARANTIA
El termini de garan a de tots els productes serà com a mínim de dos anys, a comptar des de la data de recepció dels
treballs.
El període de garan a inclourà:
a) La subs tució de l'element quan presen vicis o defectes de material o funcionament que n'impedeixin el
funcionament correcte.
b) la reparació de les parts defectuoses (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) i subs tució de l'element mentre en
duri la reparació, si s'escau.
3. REPOSICIÓ
El proveïdor haurà de garan r la reposició de les diferents parts de l'element per un període mínim de 5 anys.
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4. COMPLIMENT DE NORMATIVA
Caldrà acreditar el compliment de la legislació vigent i la norma va d'obligat compliment rela va als productes oferts,
amb el cer ﬁcat corresponent al compliment de la marca CE. Es podran acreditar altres dis n us de qualitat al que
es gui sotmès el procés de fabricació.
Cal que els elements s'adap n al Codi d'Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) en allò que els hi sigui d'aplicació.
Es ndrà en compte en par cular l'annex 7. de principals paràmetres d'accessibilitat, pel que fa a prestacions funcionals i
condicions de col·locació.
5. LLIURAMENT
El lliurament inclou el subministrament i la col·locació de tots els productes, així com el muntatge i la instal·lació dels
elements que ho requereixin i la re rada dels embalatges.
Els productes hauran d'anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte
dels productes ocasionat en el transport ﬁns el punt d'u lització anirà a càrrec de l'empresa proveïdora.
El desembalatge i recollida de residus generats durant el desembalatge i instal·lació del producte aniran a càrrec de
l'adjudicatari.
L'adjudicatari re rarà de l'habitatge els residus generats el mateix dia del subministrament i en farà un tractament
d'acord a la legislació vigent.
Aniran a càrrec de l'adjudicatari la reparació del desperfectes ocasionats a l'habitatge o llocs comuns de l'ediﬁci durant el
transport intern i el muntatge de les ajudes tècniques.
6. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
Els diversos productes es distribuiran i muntaran en els llocs on s'ubicaran deﬁni vament, seguint les instruccions de
l'empresa de coordinació i seguiment tècnic.
Els equips que requereixin muntatge es desembalaran, es muntaran i es col·locaran en el lloc deﬁni u.
Els aparells que necessi n instal·lació es deixaran connectats a les instal·lacions previstes pel seu funcionament.
Els productes es consideraran subministrats quan es guin completament instal·lats al seu lloc d'ús ﬁnal, amb els
elements i accessoris necessaris per al seu ús immediat.
Quan donades les caracterís ques del producte subministrat sigui convenient o necessari donar a l'usuari unes
instruccions de funcionament i manteniment, caldrà aportar aquest informació en el moment de la instal·lació.
Les possibles actuacions d'obra civil necessàries derivades de la instal·lació del producte (ﬁxacions mecàniques) seran a
càrrec de l'adjudicatari, així com els possibles desperfectes ocasionats al llarg de l'actuació.
7. ALTRES CONDICIONS
Les super cies dels materials han de ser resistents als cops i al ratllat, i que no es degradin per efecte de la llum, del
contacte amb l'aigua ni de l'ús.
El disseny ha de respondre a una exigència de fàcil subs tució de qualsevol part deteriorada. Amb formes arrodonides i
sense racons, per tal de evitar danys a les persones i permetre una fàcil neteja.
Els productes seran adequats a les necessitats de l'usuari i/o ergonòmics per la persona que atengui o ajudi a l'usuari.
Els models vindran avalats per cer ﬁcats de proves de trencament, de desgast, de resistència a substàncies i ambients
agressius o de qualsevol altre pus, fetes per laboratoris de proves reconeguts oﬁcialment.

COL·LOCACIÓ D'AJUDES TÈCNIQUES. CRITERIS CONSTRUCTIUS
1. FIXACIONS MECÀNIQUES
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En general no es poden ﬁxar mecànicament ajudes tècniques sobre envans que no siguin prou resistents, com són els de
cartó guix (ex: pladur), i els de fusta.
En el cas de ﬁxacions mecàniques en un parament enrajolat, cal assegurar-se que les rajoles es guin ben adherides a la
paret. Per exemple, una manera fàcil de veriﬁcar-ho és com segueix:
Picant amb una clau es pot escoltar si estan en enganxades o no
- si sona a buit, NO
- si "resona" (fa clinc), SI
S'ha d'evitar fer el forat a la cantonada de la rajola, doncs és més fàcil que es trenqui.
Evitar malmetre instal·lacions encastades a les parets. Cal prendre les precaucions necessàries, per això unes mesures de
precaució són les següents:
Allunyar els punts de ﬁxació de
aixetes, comandaments, punts de sor da d'aigua
endolls o interruptors caixes de registre
Allunyar els punts de ﬁxació dels possibles recorreguts de canonades d'aigua
evitar els recorreguts ver cals o horitzontals molt propers a les aixetes
evitar els recorreguts que uneixen una caixa d'unió amb un mecanisme elèctric
4.3.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions de seguretat i salut

DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
D'acord amb els Criteris generals d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, aprovats per la Comissió
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball el dia 31 de gener de 2001, es tracta d'obres eventuals, que es deﬁneixen de la
següent manera:
Consisteixen en treballs que es consideren de construcció però que s'exerceixen durant un període de temps molt curt,
segons les necessitats eventuals. Solen ser de reparació o manteniment i no són objecte de llicència d'obres ni de
documentació tècnica de cap pus.
Aquests treballs es fan en llocs que no tenen la consideració de centre de treball ni per a l'empresa ni per als treballadors.
Si fos el cas, davant la presència simultània de diverses empreses o treballadors autònoms, aquests s'haurien de
coordinar segons el que es disposa a l'ar cle 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Aquest pus d'obra la fan treballadors que treballen en règim de desplaçament. Cada empresa que pres aquest pus de
treball ha de fer la seva avaluació de riscos tenint en compte aquest règim de treball, si bé d'una manera genèrica perquè
no és possible conèixer les caracterís ques exactes de cada lloc en què caldrà intervenir.
No és possible sotmetre aquest pus de treball, per la seva naturalesa, a un avís previ.
Aquest pus d'obra requereix:
Avaluació de riscos, si bé tenint en compte aquests treballs de manera genèrica, tal com s'ha dit anteriorment.
Compliment de l'annex IV del RD 1627/97, que s'ha de tenir en compte en l'avaluació de riscos.
Les disposicions del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció són
d'aplicació a les empreses que intervenen en les obres de construcció, incloses l'avaluació de riscos i la planiﬁcació de
l'ac vitat preven va, d'acord amb l'ar cle 1.3 del RD 1627/97.
D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, cada empresa ha de tenir la seva organització de prevenció. Mitjançant
aquesta organització, ha d'exercir les ac vitats preven ves, que són una obligació general.
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La documentació a redactar per l'empresa adjudicatària en relació a les disposicions adoptades en matèria de seguretat i
salut es presentaran a l'empresa de coordinació i seguiment tècnic abans del inici dels treballs.
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PROGRAMA D'ARRANJAMENT D'HABITATGES PER A PERSONES GRANS

INFORME DE PRESCRIPCIÓ D'ACTUACIONS

IDENTIFICACIÓ
DESTINATARI

ABS-Diputació de Barcelona

NÚM. D'EXPEDIENT

ELABORAT PER

UTE Ilunion Salud - Arquitectura i Accessibilitat

2019-08138-002

INDEX
1.- Sol·licitant
1.1.- Dades de l'expedient
2.- Resum d'actuacions a dur a terme
3.- Detall de les actuacions
3.1.- Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
3.2.- Fotografies
3.3.- Croquis
4.- Condicions de les actuacions
4.1.- Dimensions i/o condicions d'ús
4.2.- Condicions d'execució
4.3.- Condicions de seguretat i salut

Per l'empresa de coordinació i seguiment tècnic UTE Ilunion Salud - Arquitectura i Accessibilitat

Signat: Genís Àvila Casademont
Data:

1.1.- SOL·LICITANT. Dades de l'expedient
MUNICIPI

Moià

NÚM. EXPEDIENT

2019-08138-002
Codi INE- XX
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2.- RESUM D'ACTUACIONS A DUR A TERME
LLOC
B
A
A
A
G

CODI
1.1.1
4.2.1
4.1.05
4.1.02
3.1.1

ACTUACIÓ AUTORITZADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR
Substitució de banyera per dutxa
Col·locació d'ajudes tècniques
Seients (dutxa)
Barres de recolzament fixes
Ampliació de porta
TOTAL

PRESSUPOST
1.265,13 €
8,12 €
44,88 €
19,13 €
450,89 €
1788,15 €

3.1.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
1.1.1

Substitució de banyera per dutxa
3

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

19,54 €/m²

0,30 m²

5,86 €

4

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

23,44 €/m²

0,30 m²

7,03 €

7

Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa
d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

131,70 €/u

1,00 u

131,70 €

11

Enrajolat de parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària,
amb rajola ceràmica esmaltada, de 16 a 25 peces€/m², col·locades
amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada CG1

56,16 €/m²

0,30 m²

16,85 €

14

Desguàs sifònic per a dutxa encastada al paviment, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de
PVC

52,46 €/u

1,00 u

52,46 €

15

Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

29,59 €/m

1,00 m

29,59 €

18

Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm
de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

19,66 €/m

2,00 m

39,32 €

19

Subministrament i col·locació de cortina de dutxa de poliester (teixit
hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2, qualitat mínima
300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i filet de plom a la part
baixa i d'un màxim de 2,00 m d'alçada. Inclou barra de suport
plastificada (recta o en angle), anelles i accessoris

37,48 €/u

1,00 u

37,48 €

22

Subministrament i col·locació d'un segon suport per a telèfon de
dutxa, mural, muntat superficialment a una alçada de 1,10 m

7,85 €/u

1,00 u

7,85 €

25

Formació de recinte de dutxa (fins a 1m² de superficie) en substitució
de banyera

795,12 €/u

1,00 u

795,12 €

69

Retirada de mirall existent i substitució per mirall amb marc cromat de
dimensions mínimes 60 x 80cm (a x h) amb dos punts d'ancoratge

53,48 €/u

1,00 u

53,48 €

145

Llumenera decorativa monotub, xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de cubeta de plàstic, fluorescent de 18 W i 230V de tensió
d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 o 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82, i muntada superficialment a la
paret , instal·lada i en ús

88,39 €/u

1,00 u

88,39 €

TOTAL

1265,13 €

1,00 u

8,12 €

TOTAL

8,12 €

1,00 u

44,88 €

TOTAL

44,88 €

1,00 u

19,13 €

TOTAL

19,13 €

1,00 u

323,60 €

4.2.1
601

4.1.05
416

4.1.02
405

3.1.1
106

Col·locació d'ajudes tècniques
Col·locació d'agafador o de barra de recolzament fixa simple amb 2
punts de recolzament amb fixacions mecàniques (subministrament a
part segons catàleg d'ajudes tècniques, elements 401, 403, 404, 405,
406)

8,12 €/u

Seients (dutxa)
Seient de dutxa amb respatller i potes regulables en alçada amb
recolzament simple a terra. Col·locat i en ús

44,88 €/u

Barres de recolzament fixes
Barra recta (una dimensió) 600 mm amb punts de recolzament amb
fixacions mecàniques (col·locació a part segons partida 601 de
col·locació d'ajudes tècniques)

19,13 €/u

Ampliació de porta
Full per a porta interior corredissa i tapajunts, de fusta per a pintar, de
40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, per a un
buit d'obra total de 90x210cm, amb mecanisme exterior i envellidor de
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fusta pintada tapant la guia amb tiradors (referència de prestacions
equivalent a model manillón serie 200-Tubular d'ARCON)

108

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat, incloent-hi tapajunts

28,89 €/m²

2,80 m²

80,89 €

109

Desmuntatge i muntatge de fulla de porta interior de fusta de fins a
2m² de superfície, per a la seva reparació, reajustat o aplomat

132,57 €/u

0,35 u

46,40 €

TOTAL

450,89 €

Observacions:
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3.2.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Fotografies
- Fotografia de la banyera i el seu entorn proper

- De la porta a ampliar i el seu entorn proper

1.1.1-Substitució de banyera per dutxa
4.2.1-Col·locació d'ajudes tècniques
4.1.05-Seients (dutxa)
4.1.02-Barres de recolzament fixes

3.1.1-Ampliació de porta
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3.3.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Croquis
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4.1.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Dimensions i/o condicions d'ús

1.1.1 Subs tució de banyera per dutxa
RECOMANABLE QUAN
· Usuari de cadira de rodes (actual o futur)
- Es pot fer el desguàs arran de terra
· No es pot fer excepcionalment el desguàs arran de terra i cal complementar-ho amb un anivellament de paviments
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Espai de dutxa =80x120cm
· Terra an lliscant mullat
· Possibilitat d'arribar-hi en cadira de rodes, pas =80cm
4.2.1 Col·locació d'ajudes tècniques
RECOMANABLE QUAN
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS

4.1.05 Seients (dutxa)
RECOMANABLE QUAN
· Seient sense respatller:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient amb respatller:
-L'usuari manté la sedestació però amb poc control de tronc. Inestabilitat en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient ﬁx:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat
· Seient aba ble:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient de banyera:
-L'usuari manté la capacitat per entrar i sor r de la banyera
-Augmenta la seguretat d'ús
· Seient de banyera giratori i taula de banyera:
-L'usuari manté la capacitat per transferir-se
- Manté la sedestació amb poc control de tronc
- Facilita la transferència amb seguretat
· Alçavàter:
-Facilita la transferència
-Permet eliminar-lo quan l'usuari necessita una cadira de dutxa amb rodes i reposabraços
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Amb respatller, sempre que hi hagi suﬁcient espai
· Sense respatller quan l'espai és molt reduït
· Sempre que sigui possible aba ble per tenir un ús més ﬂexible i més espai de maniobra
· Alçada seient: 90° ﬂexió genolls
· Distància eix seient a paret o sanitari =40cm
· En cas de seient per la banyera:
-Comprovar que la banyera té les dimensions adequades (suﬁcients) per la patologia de l'usuari.
-Comprovar que el seient s'ajusta al model de banyera
·Alçavàter:
-Alçada del genoll menys 3cm
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=227&tipo=DIBA
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4.1.02 Barres de recolzament ﬁxes
RECOMANABLE QUAN
· L'usuari té diﬁcultats en la marxa però manté la capacitat de transferir-se· Si hi ha hemiparesia afecta la col·locació de
l'element (dreta o esquerra)
· Augmenta la seguretat de l'usuari quan s'ha de posar dempeus
· Facilita la transferència amb seguretat
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· 1,2 o 3 dimensions, segons necessitats par culars
· Alçada barra horitzontal 90cm de terra
· Distància barra ver cal 10-15cm a par r del seient
3.1.1 Ampliació de porta
RECOMANABLE QUAN
· Per usuari de cadira de rodes (present o futur)
· Per usuari de grua, si la porta a travessar es:
60cm necessari
70cm recomenable
80cm innecessari (generalment)
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Amplada de la porta
=80cm batent
=90cm corredissa
· Obertura cap a l'exterior o corredissa
· Tirador o maneta
- fàcil de manipular (tenir en compte el pus de premsió que realitza)
- hi arriba bé
distància a cantonada =40cm
alçada de terra 90cm
· Si hi ha condemna es recomenable que es pugui obrir des de fora en cas de necessitat

4.2.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions d'execució

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES ACTUACIONS I DE LES PARTIDES D'OBRA
Criteris Generals
Seran d'aplicació les condicions tècniques generals de cadascuna de les actuacions i les condicions tècniques par culars de
les par des d'obra.
Aquestes úl mes es corresponen amb les elaborades per l'Ins tut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, que es
transcriuen. Es tracta de condicions genèriques, de les quals s'ha d'aplicar tot allò que es correspongui amb la par da del
pus d'actuació. Cada par da d'obra té la seva condició tècnica. Una mateixa condició tècnica pot ser compar da per més
d'una par da d'obra. Es manté la referència ITEC.
Par da 106
Full per a porta interior corredissa i tapajunts, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de cartró, per a un buit d'obra total de 90x210cm, amb mecanisme exterior i envellidor de fusta pintada tapant la guia
amb radors (referència de prestacions equivalent a model manillón serie 200-Tubular d'ARCON)

KAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PERA A PORTES INTERIORS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bas ment amb tota la ferramenta, fron sses, pany, etc.
S'han considerat les portes seg?ents:
Interiors
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Presentaci? de la porta
Rec ﬁcaci? si cal
Col·locaci? de la ferramenta
Fixaci? deﬁni va
Neteja i protecci?
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar ﬁxada al bas dor de cada fulla o b? al reforç.
La fulla que no por tanca s'ha de ﬁxar al bas ment per mitj? de dos passadors.
Toler?ncies d'execuci?:
Horitzontalitat: ? 1 mm
Aplomat: ? 3 mm
Pla previst de la fulla respecte al bas ment: ? 1 mm
Posici? de la ferramenta: ? 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franqu?cia entre les fulles i el bas ment: <= 0,2 cm
Franqu?cia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bas ment: >= 3

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No hi ha condicions espec?ﬁques del proc?s construc u.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 108
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintè c, amb una capa segelladora i dues d'acabat, incloent-hi tapajunts

K89 - PINTATS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparaci? i aplicaci? d'un recobriment de pintura sobre superf?cies de materials diversos mitjançant diferents capes
aplicades en obra.
S'han considerat els pus de superﬁcies seg?ents:
Superf?cies de fusta
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Superf?cies met?l·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
Superf?cies de ciment, formig? o guix
S'han considerat els elements seg?ents:
Estructures
Paraments
Elements de tancament prac cables (portes, ﬁnestres, balconeres)
Elements de protecci? (baranes o reixes)
Elements de calefacci?
Tubs
Fregat d'?xid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la superf?cie a pintar, fregat de l'?xid i neteja pr?via si ?s el cas, amb aplicaci? de les capes
d'emprimaci?, de protecci? o de fons, necess?ries i del pus adequat segons la composici? de la pintura d'acabat
Aplicaci? successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el reves ment 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 per? que nom?s s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·l?cula seca del reves ment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seg?ents:
Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
Humitat rela va 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 superf?cies d'aplicaci? 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'aplicaci? del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci? de la DF.
Quan el reves ment es gui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament dilu?da, segons les
instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o part?cules prop de l'?rea a tractar, abans, durant i despr?s de l'aplicaci?.
No s'admet la u litzaci? de procediments ar ﬁcials d'assecatge.
SUPERF?CIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El con ngut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fond?ria m?nima de 5 mm, ha de ser inferior a un 15%
per a con?feres o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
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S'han d'eliminar els nusos mal adherits i subs tuir-los per falques de fusta de les mateixes caracter?s ques. Els nusos sans
que tenen exsudaci? de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicaci? 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 direcci? de les vetes i eliminar la pols.
SUPERF?CIES MET?L·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superf?cies d'aplicaci? han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni ?xid.
En superf?cies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de desgreixar la superf?cie. Tot
seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimaci? an oxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les seg?ents consideracions:
Abans d'aplicar la capa d'emprimaci? les superf?cies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Si s'aplica m?s d'una capa s'ha d'u litzar per a cadascuna un color diferent.
Despr?s de l'aplicaci? de la pintura les superf?cies s'han de protegir de l'acumulaci? d'aigua durant un cert temps.
SUPERF?CIES DE CIMENT, FORMIG? O GUIX:
La superf?cie no ha de tenir ﬁssures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suﬁcientment sec i endurit per tal de garan r una bona adher?ncia. Ha de tenir una humitat inferior al
6% en pes.
S'han de neutralitzar els ?lcalis, les eﬂoresc?ncies, les ﬂoridures i les sals.
Temps m?nim d'assecatge de la superf?cie abans d'aplicar la pintura:
Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (es u)
Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (es u)
En superf?cies de guix, s'ha de veriﬁcar l'adher?ncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superf?cie realment pintada segons les especiﬁcacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del per?metre.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O EXTENSIBLES:
m2 de superf?cie real amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
Amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superf?cie dels paraments laterals de l'obertura en una fond?ria de 30 cm, com a m?xim,
excepte en el cas d'obertures de m?s de 4,00 m2, en que aquesta superf?cie s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que conﬁguren l'obertura, com ara bas ments que s'hagin embrutat.
Deducci? de la superf?cie corresponent a l'envidrament per a peces amb una superf?cie envidrada de:
M?s d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i m?s del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superf?cie s'ha d'incrementar el 50%
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PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCI? O ELEMENTS DE CALEFACCI?:
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAM?:
m de llarg?ria amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?sico
de Acero DB-SE-A
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 109
Desmuntatge i muntatge de fulla de porta interior de fusta de ﬁns a 2m² de super cie, per a la seva reparació, reajustat o
aplomat

KAQR - REPARACI? DE PORTES DE FUSTA

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparaci? d'elements de tancaments prac cables de fusta.
S'han considerat les unitats d'obra seg?ents:
Desmuntatge i muntatge de tancament prac cable de fusta
Desarmat d'elements de tancament prac cable de fusta
Restauraci? de tancament prac cable de fusta
Restauraci? i reposici? de ferramenta
Restauraci? de tancament prac cable de fusta
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Desmuntatge i muntatge de tancament prac cable de fusta:
Preparaci? de la zona de treball
Desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
Aplec dels elements desmuntats
Restauraci? de l'element
Muntatge de l'element, amb reblert de forats, reajustats i aplomat del conjunt
Desarmat d'elements de tancament prac cable de fusta:
Preparaci? de la zona de treball
Desarmat de l'element amb els mitjans adients
Aplec dels elements desmuntats que es recuperin
Restauraci? de tancament prac cable de fusta:
Preparaci? de la zona de treball
Desarmat, desenganxat i desclavat dels elements deteriorats
Subs tuci? dels elements deteriorats
Restauraci? de l'element
Restauraci? i reposici? de ferramenta:
Preparaci? de la zona de treball
Reparacions mec?niques de la ferramenta
Revisi? de les subjeccions
Restauraci? de la ferramenta
Desmuntatge de la ferramenta deteriorada
Reposici? de l'element deteriorat
Comprovacions mec?niques de funcionament
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CONDICIONS GENERALS:
Cada cop que s'interromp el proc?s d'execuci?, cal protegir la zona de treball que es gui exposada a l'entrada d'aigua.
Un cop acabats els treballs, la zona de treball ha de quedar neta de restes de material.
El conjunt dels elements col?locats ha de ser estanc.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Si l'arrencada o desmuntatge nom?s afecta a la fusteria i al bas ment, 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'est? enderrocant, no s'afectar? l'estabilitat de l'element estructural
on es gui 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, en el seu cas, s'han de desmuntar sense trossejar-los per tal que no puguin produir talls o lesions.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necess?ries per tal de no malmetre la resta de components de la fusteria.
L'operaci? de c?rrega s'ha de fer amb les precaucions necess?ries per a aconseguir unes condicions de seguretat suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i c?rrega d'elements.
Si es desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'ediﬁci ha de quedar envoltat d'una tanca d'al??ria
>2 m, situada a una dist?ncia de l'ediﬁci i de la bas da >1.5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col?locar proteccions com xarxes, lones, aix? com una pantalla inclinada r?gida que sobresur de la fa?ana una
dist?ncia >2m.
En ﬁnalitzar la jornada, no han de romandre elements de les ediﬁcacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosf?riques o b? altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el m?nim possible als afectats.
DESMUNTATGES I DESARMATS
Durant el proc?s de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reu litzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguessin elements m?bils (ﬁnestrons, paravents, etc,), aquests s'han
d'immobilitzar.
Es disposar? d'una superf?cie ?mplia i arrecerada per l'aplec del material a reu litzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir
amb politges.
RESTAURACI? DE FUSTERIES:
La subs tuci? dels elements deteriorats es realitzar? amb encaixos similars als originals.
TRACTAMENT CURATIU O TRACTAMENT PREVENTIU AMB PRODUCTES INSECTICIDES FUNGICIDES:
El personal que faci l'aplicaci? ha d'estar qualiﬁcat per la manipulaci? dels productes u litzats.
A la sala on es faci l'aplicaci? no hi ha d'haver altra personal que els aplicadors.
Una vegada ﬁnalitzada l'aplicaci? la zona tractada s'ha d'a?llar durant el temps que indiqui l'aplicador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE I MUNTATGE DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA:
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Unitat de pe?a subs tu?da o recol?locada realitzada segons les especiﬁcacions de la DT.
DESARMAT O RESTAURACI? DE TANCAMENT PRACTICABLE DE FUSTA:
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT i amb aquelles modiﬁcacions i singularitats acceptades pr?
viament i expressament per la DF.
RESTAURACI? I REPOSICI? DE FERRAMENTA:
Unitat de pe?a subs tu?da o recol?locada realitzada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 11
Enrajolat de parament ver cal interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica esmaltada, de 16 a 25
peces /m², col·locades amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada CG1

K82 ? ENRAJOLATS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reves ments realitzats amb rajola, aplicats en paraments ver cals, interiors o exteriors, en faixes
exteriors, horitzontals o ver cals i arrimadors.
S'han considerat els reves ments seg?ents:
Enrajolat amb rajola cer?mica esmaltada
Reves ment realitzat amb rajola cer?mica comuna d'elaboraci? mec?nica o manual.
Trencad?s amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
Enrajolat amb rajola cer?mica vidrada, rajola de val?ncia o rajola reproducci? de rajola existent, en
interiors
Enrajolat amb rajola de gres premsat o extru?t
S'han considerat els morters seg?ents:
Morter adhesiu
Morter p?rtland 1:4, nom?s per a paraments d'al??ria inferior o igual a 3 m
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Col?locaci? de les peces ﬁxades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el reves ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superf?cie amb la planor i
l'aplomat previstos.
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El color i la textura, en reves ments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la
superf?cie.
L'especejament ha de complir les especiﬁcacions subjec ves requerides per la DF.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal
que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del reves ment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment,
colorants, si la DF no ﬁxa d'altres condicions.
Si el reves ment ?s fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetraci? de l'aigua entre les peces i
el parament.
Entre el reves ment i qualsevol sor nt del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superf?cie de reves ment entre junts de dilataci?: <= 20 m2
Dist?ncia entre junts de dilataci?:
Parament interior: <= 8 m
Parament exterior: <= 3 m
Ampl?ria dels junts de dilataci?: >= 10 mm
Gruix del morter:
Morter: 10-15 mm
Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del reves ment han de ser rectes.
Ampl?ria dels junts:
- Rajola comuna d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, esmaltada o vidriada: >= 1 mm - Rajola comuna
d'elaboraci? manual: >= 5 mm
Toler?ncies d'execuci?:
Planor:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, refractaria o gres: ? 2 mm/2 m
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 4 mm/2 m
Ampl?ria junts:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia o vidriada:
Parament interior ? 0,5 mm
Parament exterior ? 1 mm
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 2 mm
Rajola refractaria o gres: ? 1 mm
Paral?lelisme entre els eixos dels junts: ? 1 mm/m
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Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
Ver calitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
TRENCAD?S:
La composici? del trencad?s ha de seguir les especiﬁcacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribuci? de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48
hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar difer?ncies de tonalitat.
COL?LOCACI? AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir
l'adher?ncia del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superf?cies de menys
de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superf?cie amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fond?
ria).
COL?LOCACI? AMB MORTER P?RTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col?locar han de tenir la humitat necess?ria per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la pe?a.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
En reves ment de paraments, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals,
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 14
Desguàs sifònic per a dutxa encastada al paviment, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC
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KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els pus de col·locació següents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sifó de llautó
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàs c
Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en ver cal entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàs c.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
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Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàs c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant
adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar
les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Ediﬁcación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.

Par da 145
Llumenera decora va monotub, xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàs c, ﬂuorescent de 18 W i
230V de tensió d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 o 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82, i
muntada superﬁcialment a la paret , instal·lada i en ús

KG6 - MECANISMES

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal?lacions el?ctriques, encastats o muntats superﬁcialment i els elements necessaris per a la seva col?
locaci? encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra seg?ents:
Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
Caixes per a mecanismes amb tapa, col?locades en terra t?cnic
Interruptors i commutadors encastats o muntats superﬁcialment.
Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexi? a terra, encastats o muntats superﬁcialment.
Polsador per encastar o per muntar superﬁcialment a l'interior o a l'intemp?rie.
Sor da de ﬁls, encastada
Placa i marc per a un o varis elements, col?locada a mecanismes encastats
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Tapa cega col?locada sobre caixa o bas dor.
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d'intensitat:
Replanteig de la unitat d'obra
Muntatge, ﬁxaci? i anivellaci?
Connexionat
Re rada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sor des de ﬁls:
Muntatge, ﬁxaci? i anivellaci?
Condicionament dels ﬁls
Placa, marc o tapa cega:
Replanteig de la unitat d'obra
Fixaci? i anivellaci?
CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Posici?: ? 20 mm
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
Un cop instal?lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensi?.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecci?, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressi? de
cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col?loca muntat superﬁcialment, l'element ha de quedar ﬁxat s?lidament al suport.
Quan es col?loca encastat, l'element ha de quedar ﬁxat s?lidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les
especiﬁcacions ﬁxades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal?lat ha de complir les especiﬁcacions de la MI-BT-024.
Resist?ncia de les connexions a la tracci?: >= 30 N
Toler?ncies d'instal?laci?:
Aplomat: ? 2%
SORTIDES DE FILS:
La sor da de ﬁls ha de quedar ﬁxada s?lidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especiﬁcacions ﬁxades
en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Ha de disposar d'un sistema de ﬁxaci? dels ﬁls per pressi?. Aquest sistema no ha de produir danys als ﬁls.
Resist?ncia del sistema de ﬁxaci?: >= 3 kg
Toler?ncies d'instal?laci?:
Aplomat: ? 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat ﬁns i tot quan s'accioni, acci? que cal fer sense cap diﬁcultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
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El marc ha de quedar s?lidament ﬁxat sobre la caixa per mitj? dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressi? sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especiﬁcacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les ﬁnestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esfor?os entre les caixes i les altres parts de la instal?laci? el?ctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament
acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Aplomat: ? 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que
la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL?LOCADES EN TERRA T?CNIC:
La caixa ha de quedar ﬁxada al paviment per un m?nim de quatre punts.
Ha de quedar ﬁxada pels punts de subjecci? disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
Abans de comen?ar els treballs de muntatge, es far? un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les caracter?s ques del producte corresponen a les especiﬁcades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col?locaci?.
La seva instal?laci? no ha d'alterar les caracter?s ques dels elements.
La col?locaci? de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per aquest mo u, s'han
d'ajustar els tubs a les ﬁnestres de les caixes.
Un cop instal?lat, es procedir? a la re rada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja Tensi?n. REBT 2002
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INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones el?ctricas ﬁjas, dom?s cas y an?logas. Parte 1: Prescripciones
generales.

Par da 15
Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, ﬁns a baixant, caixa
o clavegueró

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
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La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un lubricant
adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar
les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?sico
de Salubridad DB-HS.

Par da 18
Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de
diﬁcultat mitjà i col·locat encastat
KF5 - TUBS DE COURE
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col?locades i els seus elements auxiliars de connexi?.
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S'han considerat els pus d'unitat d'obra seg?ents:
Instal?laci? dels tubs
S'han considerat els pus d'uni? seg?ents:
Connectat a pressi?
Soldat per capil?laritat
S'han considerat els pus de col?locaci? seg?ents:
Col?locaci? superﬁcial
Soterrat
Encastat
S'han considerat els graus de diﬁcultat de muntatge seg?ents:
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs f?cilment accessibles
(muntants, etc.)
Grau mitj?, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacci?, etc.)
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Tubs:

Replanteig del tra?at
Muntatge en la seva posici? deﬁni va
Execuci? de totes les unions necess?ries
Re rada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal?laci? han de ser compa bles entre si.
TUBS:
En les instal?lacions amb tubs connectats a pressi?, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? dels accessoris de compressi?.
En les instal?lacions de tub soldat per capil?laritat, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? d'accessoris soldats per capil?laritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secci? del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el
recorregut.
Les canonades per les que circulen gasos amb pres?ncia eventual de condensats, han de tenir un pendent m?nim del 0,5%
per a possibilitar l'evacuaci? d'aquests condensats.
La superf?cie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor el?ctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
La canonada que, en r?gim de treball, s'escalﬁ, s'ha de separar de les ve?nes >= 250 mm.
Les conduccions que por n aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g
El pas a trav?s d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material el?s c. Els
passamurs han de sobresor r >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL?LOCATS SUPERFICIALMENT:
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Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral?lelament respecte a l'estructura
de l'ediﬁci. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separaci? entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separaci? ha d'augmentar
convenientment si han d'anar a?llats.
Els disposi us de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineaci? del tub.
Els suports s'han de ﬁxar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella el?s ca. El suport no s'ha de
soldar al tub.
No es poden transmetre esfor?os entre la canonada i els elements que la suporten.
Separaci? m?xima entre suports (en metres):
+----------------------------------------------------------- ? ? Di?metre del tub (mm) ? ? ?----------------------------------------? ? ? 6 - 8 ? 12 22 ? 28 - 54 ? 64 - 108 ? ?-------------------?--------?---------?----------?----------? ?Trams ver cals ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? <= 3,7 ?
?Trams horitzontals ? <= 1,2 ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? +----------------------------------------------------------Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar dins de beines de protecci? adequada, que perme la lliure
dilataci?.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar envoltades de sorra ﬁna rentada o inert.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de comen?ar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col?locaci?.
La seva instal?laci? no ha d'alterar les caracter?s ques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la uni? dels tubs no s'han de for?ar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal?laci? s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
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m de llarg?ria instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les p?rdues de material com a conseq??ncia dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La norma va ha de ser l'espec?ﬁca a l'?s a qu? es des ni.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta implantaci? de les conduccions a l'obra segons el tra?at previst.
Veriﬁcaci? de l'?s de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
Veriﬁcaci? que l'execuci? es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'?s de la instal?laci?.
S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resist?ncia mec?nica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat
s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funci? del pus de ﬂuid transportat.
Veriﬁcaci? de l'?s dels elements d'uni? adequats, la correcta execuci? de soldadures, i l'?s dels elements
d'interconnexi? adequats amb els equips de la instal?laci?.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Manteniment de la instal?laci?.
Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de veriﬁcar per mostreig diferents punts de la instal?laci?, en cas de deﬁci?ncies, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, veriﬁcant tota la instal?laci?. Als trams d'instal?laci? ocults
o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultaci? dels tubs.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini la
DF.

Par da 19
Subministrament i col·locació de cor na de dutxa de poliester (teixit hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2,
qualitat mínima 300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i ﬁlet de plom a la part baixa i d'un màxim de 2,00 m
d'alçada. Inclou barra de suport plas ﬁcada (recta o en angle), anelles i accessoris

KJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements seg?ents:
Saboneres murals o per encastar al taulell
Accessoris per a banys adaptats, barres ﬁxes, barres aba bles i seients, col·locats amb ﬁxacions mec?niques.
Dispensador de paper col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Porta rotlles col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Tovalloler, col·locat amb ﬁxacions mec?niques
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L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler:
Replanteig
Muntatge, ﬁxaci? i anivellament
Re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Accessoris per a banys adaptats:
Replanteig de la posici? de l'element
Fixaci? de l'element al parament
Col·locaci? dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'?s pel qual es des na sigui l'?p m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: ? 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha ﬁxar al taulell amb els disposi us de subjecci? previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecci? s?lida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar ﬁxat mitjançant dos suports com a m?nim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perqu? perme agafar-s'hi amb força en la
transfer?ncia lateral a w?ters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament ser? batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Aplomat (posici? ver cal): ? 3 mm
Horitzontalitat (posici? horitzontal): ? 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·laci? es far? un replanteig.
S'ha de comprovar que les caracter?s ques del producte corresponen a les especiﬁcades al projecte.
Un cop col·locat, es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es ndr? cura de no fer malb? el taulell al apretar els cargols de ﬁxaci?.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha norma va de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoci? de l'accessibilitat i
de supressi? de barreres arquitect?niques, i d'aprovaci? del Codi d'accessibilitat.

Par da 22
Subministrament i col·locació d'un segon suport per a telèfon de dutxa, mural, muntat superﬁcialment a una alçada de
1,10 m

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
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SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un lubricant
adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar
les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?sico
de Salubridad DB-HS.

Par da 25
Formació de recinte de dutxa (ﬁns a 1m² de superﬁcie) en subs tució de banyera
KJ12 - PLATS DE DUTXA
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1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col?locaci? i connexi? a la xarxa d'evacuaci? de plat de dutxa, encastat o col?locat sobre el paviment.
S'han considerat els materials seg?ents:
Porcellana
Gres esmaltat
Planxa d'acer
Resina
Acr?lica
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col?locaci? de la dutxa a l'espai previst
Anivellaci? correcte per a rebre l'enrajolat
Connexi? a la xarxa d'evacuaci?
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte.
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? amb el conducte d'evacuaci?.
La resoluci? dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reﬂec da en el projecte o la indicada per la DF.
Les conduccions met?l?liques de l'aparell han de tenir instal?lada la connexi? a terra amb cable de coure nu, de secci? 2,5
mm2 en tots els casos.
Si el plat de dutxa ?s de planxa d'acer, tamb? es connectar? al cos d'aquest.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Horitzontalitat: ? 1 mm/m
Contacte reves ment-plat de dutxa: ? 1,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No hi ha condicions espec?ﬁques del proc?s d'instal?laci?.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja Tensi?n. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta instal?laci? dels materials i equips a l'obra
Veriﬁcaci? de la correcta execuci? de la instal?laci? segons instruccions de fabricant.
Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especiﬁca a la taula
d'assaigs i quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzar? l'assaig de cabals m?nims, considerant el funcionament simultani de les instal?lacions suscep bles de fer-ho a
la realitat. Es veriﬁcar?: el total de la instal?laci?, per plantes o sectors i per zones humides.
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INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini la
DF.

Par da 3
Arrencada d'enrajolat, en parament ver cal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
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Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents
als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 4
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització 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.)
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Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents
als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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.
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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 re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 69
Re rada de mirall existent i subs tució per mirall amb marc cromat de dimensions mínimes 60 x 80cm (a x h) amb dos
punts d'ancoratge

EC1K - MIRALLS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb c?rrega manual sobre cami? o contenidor, o neteja i aplec del material
reu litzable.
L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap u litat i ser? transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndr? una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posici? original.
S'han considerat els seg?ents elements:
Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i c?rrega manual de runa sobre cami? o contenidor
Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aproﬁtament
Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llist?, amb mitjans manuals i c?rrega manual de runa
sobre cami? o contenidor
Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llist?, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reu litzaci? i c?rrega manual de runa sobre cami? o contenidor
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? 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
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C?rrega dels elements arrencats sobre el cami?
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la c?rrega, en funci? dels
mitjans de qu? es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreci? alguna anomalia, es no ﬁcar? immediatament a la DF.
Col·locaci? de mirall.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Adherit sobre tauler de fusta
Amb ﬁxacions mec?niques al parament
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Adherit sobre tauler de fusta:
Neteja i preparaci? del suport
Aplicaci? de l'adhesiu i col·locaci? del mirall
Neteja ﬁnal
Col·locaci? amb ﬁxacions mec?niques:
Neteja del suport
Replanteig dels punts de ﬁxaci?
Col·locaci? del mirall
CARACTER?STIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotm?s als esforços produ?ts per contraccions, dilatacions o deformacions del
suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben ﬁxat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superﬁcials a la cara vista ni a la posterior.
Dist?ncia entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'u litzar adhesius que con nguin ?cids lliures que puguin alterar la pintura de protecci? del mirall.
FIXAT MEC?NICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecci? han de portar una l?mina el?s ca per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.
Dist?ncia dels forats de subjecci? al per?metre: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bas des.
No s'acumular? 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'acumular? runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que es guin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bas ment, si aquest no s'ha d'arrencar.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=227&tipo=DIBA

34/39

9/9/2019

Gestor de expedientes - Documento de Encargo: Diputación

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'ediﬁci ha de quedar envoltat d'una
tanca d'alç?ria >2 m, situada a una dist?ncia de l'ediﬁci i de la bas da > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, aix? com una pantalla inclinada r?gida que sobresur de la façana una dist?
ncia >2 m.
En ﬁnalitzar la jornada, no han de romandre elements de les ediﬁcacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosf?riques o b? altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operaci? de c?rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess?ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i c?rrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el m?nim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el proc?s de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reu litzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi hagu?ssin elements m?bils (ﬁnestrons, paravents, etc,), aquests s'han
d'immobilitzar.
Es disposar? d'una superf?cie ampla i arrecerada per l'aplec del material a reu litzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir
amb politges.
En ambients humits la col·locaci? s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara
posterior, facilitant la circulaci? de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les caracter?s ques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
S'han de considerar les respec ves dimensions d'acord amb els criteris seg?ents:
Llarg?ria i ampl?ria: M?l ples de 6 cm
Cal prendre el m?l ple immediat superior en el cas que la dimensi? no ho sigui.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 7
Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
K21J_01 - ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Operacions de preparació
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Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Enderroc dels fonaments si es el cas
Neteja de la super cie de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova u lització dels materials que indica la DT, descàrrega i classiﬁcació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des nin (transport a abocador, reu lització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté ﬂuids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es ndrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest ﬁ. Si aquests punts
es varen re rar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la
part que no es re ra ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suﬁcients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'u lització d'abocador, el contrac sta no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament es gui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que es gui cons tuïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

SUBMINISTRAMENT D'AJUDES TÈCNIQUES. CONDICIONS TÈCNIQUES D'APLICACIÓ
1. SUBMINISTRAMENT
Els productes hauran de ser subministrats i instal·lats al lloc corresponent, amb els elements i accessoris necessaris per a l'ús
immediat. Quan siguin productes que no nguin a part preu de col·locació amb ﬁxacions mecàniques, s'entén que el preu
de l'oferta comprèn tanmateix la instal·lació.
Les ajudes tècniques considerades són les següents:
1) Agafadors
2) Barres de recolzament ﬁxes
3) Barres de recolzament ar culades
4) Passamans
5) Seients
6) Tiradors de portes de pas, de portes d'armari i de calaixos
7) Protectors de paret
8) Alces
9) Elements pel desplaçament
10) Elements pel llit
11) Elements per a la comunicació
2. GARANTIA
El termini de garan a de tots els productes serà com a mínim de dos anys, a comptar des de la data de recepció dels
treballs.
El període de garan a inclourà:
a) La subs tució de l'element quan presen vicis o defectes de material o funcionament que n'impedeixin el funcionament
correcte.
b) la reparació de les parts defectuoses (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) i subs tució de l'element mentre en
duri la reparació, si s'escau.
3. REPOSICIÓ
El proveïdor haurà de garan r la reposició de les diferents parts de l'element per un període mínim de 5 anys.
4. COMPLIMENT DE NORMATIVA
Caldrà acreditar el compliment de la legislació vigent i la norma va d'obligat compliment rela va als productes oferts, amb
el cer ﬁcat corresponent al compliment de la marca CE. Es podran acreditar altres dis n us de qualitat al que es gui
sotmès el procés de fabricació.
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Cal que els elements s'adap n al Codi d'Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) en allò que els hi sigui d'aplicació. Es
ndrà en compte en par cular l'annex 7. de principals paràmetres d'accessibilitat, pel que fa a prestacions funcionals i
condicions de col·locació.
5. LLIURAMENT
El lliurament inclou el subministrament i la col·locació de tots els productes, així com el muntatge i la instal·lació dels
elements que ho requereixin i la re rada dels embalatges.
Els productes hauran d'anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte
dels productes ocasionat en el transport ﬁns el punt d'u lització anirà a càrrec de l'empresa proveïdora.
El desembalatge i recollida de residus generats durant el desembalatge i instal·lació del producte aniran a càrrec de
l'adjudicatari.
L'adjudicatari re rarà de l'habitatge els residus generats el mateix dia del subministrament i en farà un tractament d'acord a
la legislació vigent.
Aniran a càrrec de l'adjudicatari la reparació del desperfectes ocasionats a l'habitatge o llocs comuns de l'ediﬁci durant el
transport intern i el muntatge de les ajudes tècniques.
6. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
Els diversos productes es distribuiran i muntaran en els llocs on s'ubicaran deﬁni vament, seguint les instruccions de
l'empresa de coordinació i seguiment tècnic.
Els equips que requereixin muntatge es desembalaran, es muntaran i es col·locaran en el lloc deﬁni u.
Els aparells que necessi n instal·lació es deixaran connectats a les instal·lacions previstes pel seu funcionament.
Els productes es consideraran subministrats quan es guin completament instal·lats al seu lloc d'ús ﬁnal, amb els elements i
accessoris necessaris per al seu ús immediat.
Quan donades les caracterís ques del producte subministrat sigui convenient o necessari donar a l'usuari unes instruccions
de funcionament i manteniment, caldrà aportar aquest informació en el moment de la instal·lació.
Les possibles actuacions d'obra civil necessàries derivades de la instal·lació del producte (ﬁxacions mecàniques) seran a
càrrec de l'adjudicatari, així com els possibles desperfectes ocasionats al llarg de l'actuació.
7. ALTRES CONDICIONS
Les super cies dels materials han de ser resistents als cops i al ratllat, i que no es degradin per efecte de la llum, del contacte
amb l'aigua ni de l'ús.
El disseny ha de respondre a una exigència de fàcil subs tució de qualsevol part deteriorada. Amb formes arrodonides i
sense racons, per tal de evitar danys a les persones i permetre una fàcil neteja.
Els productes seran adequats a les necessitats de l'usuari i/o ergonòmics per la persona que atengui o ajudi a l'usuari.
Els models vindran avalats per cer ﬁcats de proves de trencament, de desgast, de resistència a substàncies i ambients
agressius o de qualsevol altre pus, fetes per laboratoris de proves reconeguts oﬁcialment.

COL·LOCACIÓ D'AJUDES TÈCNIQUES. CRITERIS CONSTRUCTIUS
1. FIXACIONS MECÀNIQUES
En general no es poden ﬁxar mecànicament ajudes tècniques sobre envans que no siguin prou resistents, com són els de
cartó guix (ex: pladur), i els de fusta.
En el cas de ﬁxacions mecàniques en un parament enrajolat, cal assegurar-se que les rajoles es guin ben adherides a la
paret. Per exemple, una manera fàcil de veriﬁcar-ho és com segueix:
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Picant amb una clau es pot escoltar si estan en enganxades o no
- si sona a buit, NO
- si "resona" (fa clinc), SI
S'ha d'evitar fer el forat a la cantonada de la rajola, doncs és més fàcil que es trenqui.
Evitar malmetre instal·lacions encastades a les parets. Cal prendre les precaucions necessàries, per això unes mesures de
precaució són les següents:
Allunyar els punts de ﬁxació de
aixetes, comandaments, punts de sor da d'aigua
endolls o interruptors caixes de registre
Allunyar els punts de ﬁxació dels possibles recorreguts de canonades d'aigua
evitar els recorreguts ver cals o horitzontals molt propers a les aixetes
evitar els recorreguts que uneixen una caixa d'unió amb un mecanisme elèctric
4.3.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions de seguretat i salut

DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
D'acord amb els Criteris generals d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, aprovats per la Comissió Nacional
de Seguretat i Salut en el Treball el dia 31 de gener de 2001, es tracta d'obres eventuals, que es deﬁneixen de la següent
manera:
Consisteixen en treballs que es consideren de construcció però que s'exerceixen durant un període de temps molt curt,
segons les necessitats eventuals. Solen ser de reparació o manteniment i no són objecte de llicència d'obres ni de
documentació tècnica de cap pus.
Aquests treballs es fan en llocs que no tenen la consideració de centre de treball ni per a l'empresa ni per als treballadors.
Si fos el cas, davant la presència simultània de diverses empreses o treballadors autònoms, aquests s'haurien de coordinar
segons el que es disposa a l'ar cle 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Aquest pus d'obra la fan treballadors que treballen en règim de desplaçament. Cada empresa que pres aquest pus de
treball ha de fer la seva avaluació de riscos tenint en compte aquest règim de treball, si bé d'una manera genèrica perquè no
és possible conèixer les caracterís ques exactes de cada lloc en què caldrà intervenir.
No és possible sotmetre aquest pus de treball, per la seva naturalesa, a un avís previ.
Aquest pus d'obra requereix:
Avaluació de riscos, si bé tenint en compte aquests treballs de manera genèrica, tal com s'ha dit anteriorment.
Compliment de l'annex IV del RD 1627/97, que s'ha de tenir en compte en l'avaluació de riscos.
Les disposicions del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció són
d'aplicació a les empreses que intervenen en les obres de construcció, incloses l'avaluació de riscos i la planiﬁcació de
l'ac vitat preven va, d'acord amb l'ar cle 1.3 del RD 1627/97.
D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, cada empresa ha de tenir la seva organització de prevenció. Mitjançant
aquesta organització, ha d'exercir les ac vitats preven ves, que són una obligació general.
La documentació a redactar per l'empresa adjudicatària en relació a les disposicions adoptades en matèria de seguretat i
salut es presentaran a l'empresa de coordinació i seguiment tècnic abans del inici dels treballs.
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PROGRAMA D'ARRANJAMENT D'HABITATGES PER A PERSONES GRANS

INFORME DE PRESCRIPCIÓ D'ACTUACIONS

IDENTIFICACIÓ
DESTINATARI

ABS-Diputació de Barcelona

NÚM. D'EXPEDIENT

ELABORAT PER

UTE Ilunion Salud - Arquitectura i Accessibilitat

2019-08138-003

INDEX
1.- Sol·licitant
1.1.- Dades de l'expedient
2.- Resum d'actuacions a dur a terme
3.- Detall de les actuacions
3.1.- Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
3.2.- Fotografies
3.3.- Croquis
4.- Condicions de les actuacions
4.1.- Dimensions i/o condicions d'ús
4.2.- Condicions d'execució
4.3.- Condicions de seguretat i salut

Per l'empresa de coordinació i seguiment tècnic UTE Ilunion Salud - Arquitectura i Accessibilitat

Signat: Genís Àvila Casademont
Data:

1.1.- SOL·LICITANT. Dades de l'expedient
MUNICIPI

Moià

NÚM. EXPEDIENT

2019-08138-003
Codi INE- XX
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2.- RESUM D'ACTUACIONS A DUR A TERME
LLOC
B
A
A
A

CODI
1.1.1
4.1.02
4.2.1
4.1.05

ACTUACIÓ AUTORITZADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR
Substitució de banyera per dutxa
Barres de recolzament fixes
Col·locació d'ajudes tècniques
Seients (dutxa)
TOTAL

PRESSUPOST
1.547,89 €
40,80 €
24,36 €
44,88 €
1657,93 €

3.1.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
1.1.1

Substitució de banyera per dutxa
2

Arrencada de paviment de terrazo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor

22,05 €/m²

0,50 m²

11,03 €

3

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

19,54 €/m²

1,40 m²

27,36 €

4

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

23,44 €/m²

1,40 m²

32,82 €

7

Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa
d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

131,70 €/u

1,00 u

131,70 €

11

Enrajolat de parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària,
amb rajola ceràmica esmaltada, de 16 a 25 peces€/m², col·locades
amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada CG1

56,16 €/m²

1,40 m²

78,62 €

14

Desguàs sifònic per a dutxa encastada al paviment, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de
PVC

52,46 €/u

1,00 u

52,46 €

15

Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

29,59 €/m

1,00 m

29,59 €

19

Subministrament i col·locació de cortina de dutxa de poliester (teixit
hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2, qualitat mínima
300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i filet de plom a la part
baixa i d'un màxim de 2,00 m d'alçada. Inclou barra de suport
plastificada (recta o en angle), anelles i accessoris

37,48 €/u

2,00 u

74,96 €

22

Subministrament i col·locació d'un segon suport per a telèfon de
dutxa, mural, muntat superficialment a una alçada de 1,10 m

7,85 €/u

1,00 u

7,85 €

25

Formació de recinte de dutxa (fins a 1m² de superficie) en substitució
de banyera

795,12 €/u

1,00 u

795,12 €

33

Suplement per emmarcat prefabricat conjuntament amb el plat (com a
element de contenció d'aigua) als costats lliures del plat de dutxa
extraplà (3cm + 1cm de gruix) de resines de polièster colorejades en
massa i acabat amb una resina superficial (tipus Gel Coat, antilliscant
classe 3 segons CTE DB SUA)

89,29 €/u

1,00 u

89,29 €

36

Desmuntatge i muntatge de nou de les aixetes de la banyera o de la
dutxa

5,10 €/u

1,95 u

9,94 €

65

Plafó prefabricat de resina de polièster, colorejat en massa i acabat
amb una resina superficial (tipus Gel Coat) similar al plat de dutxa) per
protecció del moble del lavabo

115,10 €/u

1,00 u

115,10 €

111

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

11,34 €/m²

1,00 m²

11,34 €

112

Envà recolzat divisori de 4cm de gruix, de maó foradat senzill de
290x140x40mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a revestir, col·locat amb morter ciment 1:8

33,47 €/m²

0,60 m²

20,08 €

113

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

43,31 €/m²

1,40 m²

60,63 €

TOTAL

1547,89 €

4.1.02

Barres de recolzament fixes

401

Agafador individual amb punts de recolzament amb fixacions
mecàniques (col·locació a part segons partida 601 de col·locació
d'ajudes tècniques)

9,82 €/u

1,00 u

9,82 €

403

Barra recta (una dimensió) 300 mm amb punts de recolzament amb
fixacions mecàniques (col·locació a part segons partida 601 de
col·locació d'ajudes tècniques)

11,85 €/u

1,00 u

11,85 €

405

Barra recta (una dimensió) 600 mm amb punts de recolzament amb
fixacions mecàniques (col·locació a part segons partida 601 de
col·locació d'ajudes tècniques)

19,13 €/u

1,00 u

19,13 €

TOTAL

40,80 €

4.2.1

Col·locació d'ajudes tècniques
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Col·locació d'agafador o de barra de recolzament fixa simple amb 2
punts de recolzament amb fixacions mecàniques (subministrament a
part segons catàleg d'ajudes tècniques, elements 401, 403, 404, 405,
406)

8,12 €/u

3,00 u

24,36 €

TOTAL

24,36 €

1,00 u

44,88 €

TOTAL

44,88 €

Seients (dutxa)
Seient de dutxa amb respatller i potes regulables en alçada amb
recolzament simple a terra. Col·locat i en ús

44,88 €/u

Observacions:
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3.2.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Fotografies
- Fotografia de la banyera i el seu entorn proper

- lateral pica

1.1.1-Substitució de banyera per dutxa
4.1.02-Barres de recolzament fixes
4.2.1-Col·locació d'ajudes tècniques
4.1.05-Seients (dutxa)
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3.3.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Croquis
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4.1.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Dimensions i/o condicions d'ús

1.1.1 Subs tució de banyera per dutxa
RECOMANABLE QUAN
· Usuari de cadira de rodes (actual o futur)
- Es pot fer el desguàs arran de terra
· No es pot fer excepcionalment el desguàs arran de terra i cal complementar-ho amb un anivellament de paviments
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Espai de dutxa =80x120cm
· Terra an lliscant mullat
· Possibilitat d'arribar-hi en cadira de rodes, pas =80cm
4.1.02 Barres de recolzament ﬁxes
RECOMANABLE QUAN
· L'usuari té diﬁcultats en la marxa però manté la capacitat de transferir-se· Si hi ha hemiparesia afecta la col·locació de
l'element (dreta o esquerra)
· Augmenta la seguretat de l'usuari quan s'ha de posar dempeus
· Facilita la transferència amb seguretat
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· 1,2 o 3 dimensions, segons necessitats par culars
· Alçada barra horitzontal 90cm de terra
· Distància barra ver cal 10-15cm a par r del seient
4.2.1 Col·locació d'ajudes tècniques
RECOMANABLE QUAN
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS

4.1.05 Seients (dutxa)
RECOMANABLE QUAN
· Seient sense respatller:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient amb respatller:
-L'usuari manté la sedestació però amb poc control de tronc. Inestabilitat en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient ﬁx:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat
· Seient aba ble:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient de banyera:
-L'usuari manté la capacitat per entrar i sor r de la banyera
-Augmenta la seguretat d'ús
· Seient de banyera giratori i taula de banyera:
-L'usuari manté la capacitat per transferir-se
- Manté la sedestació amb poc control de tronc
- Facilita la transferència amb seguretat
· Alçavàter:
-Facilita la transferència
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=228&tipo=DIBA
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-Permet eliminar-lo quan l'usuari necessita una cadira de dutxa amb rodes i reposabraços
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Amb respatller, sempre que hi hagi suﬁcient espai
· Sense respatller quan l'espai és molt reduït
· Sempre que sigui possible aba ble per tenir un ús més ﬂexible i més espai de maniobra
· Alçada seient: 90° ﬂexió genolls
· Distància eix seient a paret o sanitari =40cm
· En cas de seient per la banyera:
-Comprovar que la banyera té les dimensions adequades (suﬁcients) per la patologia de l'usuari.
-Comprovar que el seient s'ajusta al model de banyera
·Alçavàter:
-Alçada del genoll menys 3cm

4.2.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions d'execució

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES ACTUACIONS I DE LES PARTIDES D'OBRA
Criteris Generals
Seran d'aplicació les condicions tècniques generals de cadascuna de les actuacions i les condicions tècniques par culars de
les par des d'obra.
Aquestes úl mes es corresponen amb les elaborades per l'Ins tut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, que es
transcriuen. Es tracta de condicions genèriques, de les quals s'ha d'aplicar tot allò que es correspongui amb la par da del
pus d'actuació. Cada par da d'obra té la seva condició tècnica. Una mateixa condició tècnica pot ser compar da per més
d'una par da d'obra. Es manté la referència ITEC.
Par da 11
Enrajolat de parament ver cal interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica esmaltada, de 16 a 25
peces /m², col·locades amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada CG1

K82 ? ENRAJOLATS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reves ments realitzats amb rajola, aplicats en paraments ver cals, interiors o exteriors, en faixes
exteriors, horitzontals o ver cals i arrimadors.
S'han considerat els reves ments seg?ents:
Enrajolat amb rajola cer?mica esmaltada
Reves ment realitzat amb rajola cer?mica comuna d'elaboraci? mec?nica o manual.
Trencad?s amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
Enrajolat amb rajola cer?mica vidrada, rajola de val?ncia o rajola reproducci? de rajola existent, en
interiors
Enrajolat amb rajola de gres premsat o extru?t
S'han considerat els morters seg?ents:
Morter adhesiu
Morter p?rtland 1:4, nom?s per a paraments d'al??ria inferior o igual a 3 m
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=228&tipo=DIBA
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Replanteig de l'especejament en el parament
Col?locaci? de les peces ﬁxades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el reves ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superf?cie amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en reves ments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la
superf?cie.
L'especejament ha de complir les especiﬁcacions subjec ves requerides per la DF.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal
que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del reves ment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment,
colorants, si la DF no ﬁxa d'altres condicions.
Si el reves ment ?s fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetraci? de l'aigua entre les peces i
el parament.
Entre el reves ment i qualsevol sor nt del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superf?cie de reves ment entre junts de dilataci?: <= 20 m2
Dist?ncia entre junts de dilataci?:
Parament interior: <= 8 m
Parament exterior: <= 3 m
Ampl?ria dels junts de dilataci?: >= 10 mm
Gruix del morter:
Morter: 10-15 mm
Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del reves ment han de ser rectes.
Ampl?ria dels junts:
- Rajola comuna d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, esmaltada o vidriada: >= 1 mm - Rajola comuna
d'elaboraci? manual: >= 5 mm
Toler?ncies d'execuci?:
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=228&tipo=DIBA
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Planor:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, refractaria o gres: ? 2 mm/2 m
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 4 mm/2 m
Ampl?ria junts:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia o vidriada:
Parament interior ? 0,5 mm
Parament exterior ? 1 mm
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 2 mm
Rajola refractaria o gres: ? 1 mm
Paral?lelisme entre els eixos dels junts: ? 1 mm/m
Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
Ver calitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
TRENCAD?S:
La composici? del trencad?s ha de seguir les especiﬁcacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribuci? de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48
hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar difer?ncies de tonalitat.
COL?LOCACI? AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir
l'adher?ncia del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superf?cies de menys
de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superf?cie amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fond?
ria).
COL?LOCACI? AMB MORTER P?RTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col?locar han de tenir la humitat necess?ria per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la pe?a.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
En reves ment de paraments, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals,
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 111
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVIS?RIES

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i c?rrega manual i mec?nica sobre cami? o
contenidor.
S'han considerat els seg?ents materials i mitjans de demolici?:
Paret d'obra de f?brica de cer?mica
Envans i paredons d'obra de cer?mica
Plaques de formig? prefabricades de 24 cm de gruix
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
C?rrega de la runa sobre el cami?
CONDICIONS GENERALS:
L'ediﬁci ha de quedar tancat per una tanca d'al??ria superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'ediﬁci i de
la bas da i convenientment senyalitzada.
S'han de col?locar proteccions com xarxes, lones, aix? com una pantalla inclinada r?gida que sobresur de la fa?ana una
distancia de 2 m com a m?nim.
En el cas de que hi hagi materials combus bles es disposar?, com a m?nim, d'un ex ntor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les ediﬁcacions ve?nes, s'han de col?locar tes monis 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 c?rrega, en funci? 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 far? una revisi? general de les parts que hagin de quedar dretes i de les ediﬁcacions ve?nes per a
observar les lesions que hagin pogut sor r.
Mentre es du a terme la consolidaci? deﬁni va es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bas des i les tanques.
Quan s'apreci? alguna anomalia en els elements col?locats o en el seu funcionament, es no ﬁcar? immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
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.
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=228&tipo=DIBA
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S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci?.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per
acumulaci? de material.
No es dipositar? runa damunt de les bas des.
No s'acumular? 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'acumular? runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que es guin en bon estat.
En ﬁnalitzar la jornada, no han de romandre elements de les ediﬁcacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosf?riques o b? altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjan?ant lones o pl?s cs, 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 p?blic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el m?nim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve?nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formaci? de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operaci? de c?rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess?ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i c?rrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la c?rrega 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 despla?aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets s?n de tancament, s'enderrocaran les que no s?n estructurals despr?s 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 c?rrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els rants ﬁns el seu
enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'al??ria 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 hagu?s cedit, no es trauran els envans sense apuntalar pr?viament el sostre.
PLAQUES DE FORMIG? PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'est? enderrocant, despr?s de treure els vidres.
Es podr? desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debili n 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 m?s gran a l'adm?s per a grua.
Si es preveuen despla?aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI:
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol?gica de la Ediﬁcaci?n: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

Par da 112
Envà recolzat divisori de 4cm de gruix, de maó foradat senzill de 290x140x40mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a reves r, col·locat amb morter ciment 1:8

K614 - PAREDONS I ENVANS DE CER?MICA

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formaci? d'env? o pared? amb peces cer?miques per a reves r d'una o dues cares vistes, col?locades amb morter.
S'han considerat els pus seg?ents:
Env? o pared? de tancament
Env? o pared? de tancament passant
Env? o pared? interior
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Replanteig
Col?locaci? de les mires en les cantonades i estesa del ﬁl entre mires
Col?locaci? de les peces
Rep?s 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 coloraci? uniforme, si la DF no ﬁxa cap altra condici?.
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'env? o pared? de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.
Toler?ncies d'execuci?:
Replanteig d'eixos:
Parcials: ? 10 mm
Extrems: ? 20 mm
Al??ria: ? 15 mm/3 m, ? 25 mm/total
Aplomat: ? 10 mm/3 m, ? 30 mm/total
Gruix dels junts: ? 2 mm
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=228&tipo=DIBA
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Dist?ncia entre l'?l ma ﬁlada i el sostre: ? 5 mm
Planor de les ﬁlades:
Paret vista: ? 5 mm/2 m
Paret per a reves r: ? 10 mm/2 m
Horitzontalitat de les ﬁlades: ? 15 mm/total
Paret vista: ? 2 mm/m
Paret per a reves r: ? 3 mm/m
ENV? O PARED? DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals ver cals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'?
l ma ﬁlada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elas citat compa ble amb la deformaci?
prevista del sostre, 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 de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no
estructurals. Sempre que la modulaci? ho perme , aquesta travada ha de ser per ﬁlades alterna ves.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENV? O PARED? 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 es gui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'al??ria, com a m?xim, si la DF no ﬁxa
cap altra condici?.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulaci? ho
perme , aquesta travada ha de ser per ﬁlades alterna ves.
ENV? O PARED? INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals ver cals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'?
l ma ﬁlada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elas citat compa ble amb la deformaci?
prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Fond?ria de les regates:
+------------------------------------- ?Gruix paret (cm)?Fond?ria regates (cm)? ?----------------?------------------? ? 4 ? <= 2 ? ? 5 ? <=
2,5 ? ? 6 - 7 ? <= 3 ? ? 7,5 ? <= 3,5 ? ? 9 ? <= 4 ? ? 10 ? <= 5 ? +----------------------------------Regates:
- Pendent: >= 70? - A dues cares. Separaci? (parets per reves r): >= 50 cm - Separaci? dels marcs: >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
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 ?s exterior. Si es
sobrepassen aquests l?mits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret ?s 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 ?s possible, per ﬁlades senceres.
Les peces per col?locar han de tenir la humitat necess?ria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les peces s'han de col?locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho perme la dimensi? de la pe?a, ﬁns que el
morter sobresur per els junts horitzontal i ver cal.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
PARED? O ENV? (EXCEPTE L'ENV? PLUVIAL):
Amb deducci? del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seg?ents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen
el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals.
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col?locaci? dels elements que conﬁguren l'obertura, com ?s ara bas ments, excepte en el cas de
forats de m?s de 4,00 m2 en qu? aquesta col?locaci? es compta a part.
Inclouen l'execuci? de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel qu? fa a brancals i ampit, i s'u litzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?sico
de Seguridad estructural F?brica DB-SE-F.

Par da 113
Arrebossat reglejat sobre parament ver cal interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

K811 - ARREBOSSATS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de cal?, morter mixt o morter por?s drenant, aplicats en paraments
horitzontals o ver cals, interiors o exteriors i formaci? d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment r?pid.
S'han considerat els pus seg?ents:
Arrebossat esquerdejat
Arrebossat a bona vista
Arrebossat reglejat
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Arrebossat esquerdejat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Aplicaci? del reves ment
Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Execuci? de les mestres
Aplicaci? del reves ment
Acabat de la superf?cie
Cura del morter
Repassos i neteja ﬁnal
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
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Quan l'acabat ?s deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de
tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat ?s remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni ﬁssures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
Arrebossat amb morter por?s drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
Dist?ncia entre mestres: <= 150 cm
Toler?ncies d'execuci? per l'arrebossat:
Planor:
Acabat esquerdejat: ? 10 mm
Acabat a bona vista: ? 5 mm
Acabat reglejat: ? 3 mm
Aplomat (parament ver cal):
Acabat a bona vista: ? 10 mm/planta
Acabat reglejat: ? 5 mm/planta
Nivell (parament horitzontal):
Acabat a bona vista: ? 10 mm/planta
Acabat reglejat: ? 5 mm/planta
Toler?ncies quan l'arrebossat ?s a bona vista o reglejat:
Guix de l'arrebossat: ? 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execuci? en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior
cal, a m?s, que funcioni l'evacuaci? d'aig?es.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col?locar tots els elements que hagin d'anar ﬁxats als paraments i no diﬁcul n l'execuci? del reves ment.
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat ?s esquerdejat, s'ha d'aplicar llan?ant amb for?a el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat ?s a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat ?s reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat ?s esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb for?a sobre els paraments i la segona
esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat ?s deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb for?a sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara es gui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superf?cie del morter.
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Per a fer assecatges ar ﬁcials es requereix l'autoritzaci? expl?cita de la DF.
No s'han de ﬁxar elements sobre l'arrebossat ﬁns que hagin passat set dies, com a m?nim, o s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
Amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
En paraments ver cals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 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 ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que conﬁguren les obertures, com ?s ara bas ments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 14
Desguàs sifònic per a dutxa encastada al paviment, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC
KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els pus de col·locació següents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sifó de llautó
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàs c
Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·lació
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CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en ver cal entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàs c.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàs c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant
adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar
les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Ediﬁcación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.

Par da 15
Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, ﬁns a baixant, caixa
o clavegueró

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
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SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un lubricant
adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar
les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?sico
de Salubridad DB-HS.

Par da 19
Subministrament i col·locació de cor na de dutxa de poliester (teixit hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2,
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qualitat mínima 300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i ﬁlet de plom a la part baixa i d'un màxim de 2,00 m
d'alçada. Inclou barra de suport plas ﬁcada (recta o en angle), anelles i accessoris

KJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements seg?ents:
Saboneres murals o per encastar al taulell
Accessoris per a banys adaptats, barres ﬁxes, barres aba bles i seients, col·locats amb ﬁxacions mec?niques.
Dispensador de paper col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Porta rotlles col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Tovalloler, col·locat amb ﬁxacions mec?niques
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler:
Replanteig
Muntatge, ﬁxaci? i anivellament
Re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Accessoris per a banys adaptats:
Replanteig de la posici? de l'element
Fixaci? de l'element al parament
Col·locaci? dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'?s pel qual es des na sigui l'?p m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: ? 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha ﬁxar al taulell amb els disposi us de subjecci? previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecci? s?lida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar ﬁxat mitjançant dos suports com a m?nim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perqu? perme agafar-s'hi amb força en la
transfer?ncia lateral a w?ters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament ser? batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Aplomat (posici? ver cal): ? 3 mm
Horitzontalitat (posici? horitzontal): ? 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
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Abans de la seva instal·laci? es far? un replanteig.
S'ha de comprovar que les caracter?s ques del producte corresponen a les especiﬁcades al projecte.
Un cop col·locat, es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es ndr? cura de no fer malb? el taulell al apretar els cargols de ﬁxaci?.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha norma va de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoci? de l'accessibilitat i
de supressi? de barreres arquitect?niques, i d'aprovaci? del Codi d'accessibilitat.

Par da 2
Arrencada de paviment de terrazo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col?locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col?locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
Material sintè c i capa d'anivellació
Terratzo i capa de sorra
Solera de formigó
Esglaó
Reves ment d'esglaó
Recrescut de morter de ciment
Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
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Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
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 des nin (transport a abocador, reu lització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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.
El contrac sta 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 subs tució 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.
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, mol?s es 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.
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operaci? 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 re rada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaproﬁtament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la norma va vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col?locat, sense afectar la capa
de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bas des.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o ediﬁcacions i elements aliens
a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de super cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados art?culos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes rela vos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 22
Subministrament i col·locació d'un segon suport per a telèfon de dutxa, mural, muntat superﬁcialment a una alçada de
1,10 m

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Soldats a tub de plom
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Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
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Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un lubricant
adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar
les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?sico
de Salubridad DB-HS.

Par da 25
Formació de recinte de dutxa (ﬁns a 1m² de superﬁcie) en subs tució de banyera
KJ12 - PLATS DE DUTXA
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col?locaci? i connexi? a la xarxa d'evacuaci? de plat de dutxa, encastat o col?locat sobre el paviment.
S'han considerat els materials seg?ents:
Porcellana
Gres esmaltat
Planxa d'acer
Resina
Acr?lica
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col?locaci? de la dutxa a l'espai previst
Anivellaci? correcte per a rebre l'enrajolat
Connexi? a la xarxa d'evacuaci?
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
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Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte.
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? amb el conducte d'evacuaci?.
La resoluci? dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reﬂec da en el projecte o la indicada per la DF.
Les conduccions met?l?liques de l'aparell han de tenir instal?lada la connexi? a terra amb cable de coure nu, de secci? 2,5
mm2 en tots els casos.
Si el plat de dutxa ?s de planxa d'acer, tamb? es connectar? al cos d'aquest.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Horitzontalitat: ? 1 mm/m
Contacte reves ment-plat de dutxa: ? 1,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No hi ha condicions espec?ﬁques del proc?s d'instal?laci?.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja Tensi?n. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta instal?laci? dels materials i equips a l'obra
Veriﬁcaci? de la correcta execuci? de la instal?laci? segons instruccions de fabricant.
Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especiﬁca a la taula
d'assaigs i quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzar? l'assaig de cabals m?nims, considerant el funcionament simultani de les instal?lacions suscep bles de fer-ho a
la realitat. Es veriﬁcar?: el total de la instal?laci?, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini la
DF.

Par da 3
Arrencada d'enrajolat, en parament ver cal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un abocador.
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El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
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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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents
als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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 re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 33
Suplement per emmarcat prefabricat conjuntament amb el plat (com a element de contenció d'aigua) als costats lliures
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del plat de dutxa extraplà (3cm 1cm de gruix) de resines de polièster colorejades en massa i acabat amb una resina
superﬁcial ( pus Gel Coat, an lliscant classe 3 segons CTE DB SUA)

KJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements seg?ents:
Saboneres murals o per encastar al taulell
Accessoris per a banys adaptats, barres ﬁxes, barres aba bles i seients, col·locats amb ﬁxacions mec?niques.
Dispensador de paper col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Porta rotlles col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Tovalloler, col·locat amb ﬁxacions mec?niques
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler:
Replanteig
Muntatge, ﬁxaci? i anivellament
Re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Accessoris per a banys adaptats:
Replanteig de la posici? de l'element
Fixaci? de l'element al parament
Col·locaci? dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'?s pel qual es des na sigui l'?p m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: ? 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha ﬁxar al taulell amb els disposi us de subjecci? previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecci? s?lida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar ﬁxat mitjançant dos suports com a m?nim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perqu? perme agafar-s'hi amb força en la
transfer?ncia lateral a w?ters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament ser? batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Aplomat (posici? ver cal): ? 3 mm
Horitzontalitat (posici? horitzontal): ? 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
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Abans de la seva instal·laci? es far? un replanteig.
S'ha de comprovar que les caracter?s ques del producte corresponen a les especiﬁcades al projecte.
Un cop col·locat, es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es ndr? cura de no fer malb? el taulell al apretar els cargols de ﬁxaci?.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha norma va de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoci? de l'accessibilitat i
de supressi? de barreres arquitect?niques, i d'aprovaci? del Codi d'accessibilitat.

Par da 36
Desmuntatge i muntatge de nou de les aixetes de la banyera o de la dutxa

KJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superﬁcialment o
encastades.
S'han considerat els elements seg?ents:
Aixeta connectada al tub d'alimentaci?
Bateria mural connectada al tub d'alimentaci? i al de desgu?s, si porta sobreixidor incorporat
Broc connectat al tub d'alimentaci? i la de desgu?s, si porta sobreixidor incorporat
Ruixador connectat al braç de la dutxa
Suport per a dutxa de tel?fon
Tub ﬂexible connectat al tub d'alimentaci? i a la dutxa de tel?fon
Dutxa de tel?fon connectada a tub ﬂexible
Fluxor amb aixeta de regulaci? i tub de desc?rrega incorporats
Colze d'enllaç
Mecanisme per a cisterna de desc?rrega o d'alimentaci? connectat a l'aparell sanitari
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col·locaci? de l'aixeta o l'accessori
Segellat dels junts
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
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L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte i
centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alç?ria de muntatge de l'element ha de ser la reﬂec da en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben ﬁxat al seu suport.
S'ha de garan r l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentaci? i amb els de desgu?s quan calgui.
En l'aixeta, l'?rgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el dis n u vermell i el de l'aigua
freda a la dreta amb el dis n u blau.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Nivell: ? 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? de l'aixeta amb el tub d'alimentaci? i de la connexi? del tub de desc?rrega amb
l'aparell sanitari.
Si ?s ﬂuxor an robatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador
encastat directament a la paret, de manera que perme el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? de l'aixeta amb el tub d'alimentaci? i de la connexi? del tub de desc?rrega amb
l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
La posici? de l'element respecte al pl? del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el reves ment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?sico
de Salubridad DB-HS.

Par da 4
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un abocador.
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El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què
es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
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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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents
als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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 re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 65
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Plafó prefabricat de resina de polièster, colorejat en massa i acabat amb una resina superﬁcial ( pus Gel Coat) similar al
plat de dutxa) per protecció del moble del lavabo

KJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements seg?ents:
Saboneres murals o per encastar al taulell
Accessoris per a banys adaptats, barres ﬁxes, barres aba bles i seients, col·locats amb ﬁxacions mec?niques.
Dispensador de paper col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Porta rotlles col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Tovalloler, col·locat amb ﬁxacions mec?niques
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler:
Replanteig
Muntatge, ﬁxaci? i anivellament
Re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Accessoris per a banys adaptats:
Replanteig de la posici? de l'element
Fixaci? de l'element al parament
Col·locaci? dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'?s pel qual es des na sigui l'?p m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: ? 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha ﬁxar al taulell amb els disposi us de subjecci? previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecci? s?lida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar ﬁxat mitjançant dos suports com a m?nim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perqu? perme agafar-s'hi amb força en la
transfer?ncia lateral a w?ters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament ser? batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Aplomat (posici? ver cal): ? 3 mm
Horitzontalitat (posici? horitzontal): ? 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
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Abans de la seva instal·laci? es far? un replanteig.
S'ha de comprovar que les caracter?s ques del producte corresponen a les especiﬁcades al projecte.
Un cop col·locat, es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es ndr? cura de no fer malb? el taulell al apretar els cargols de ﬁxaci?.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha norma va de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoci? de l'accessibilitat i
de supressi? de barreres arquitect?niques, i d'aprovaci? del Codi d'accessibilitat.

Par da 7
Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
K21J_01 - ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Operacions de preparació
Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Enderroc dels fonaments si es el cas
Neteja de la super cie de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova u lització dels materials que indica la DT, descàrrega i classiﬁcació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des nin (transport a abocador, reu lització,
eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
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La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté ﬂuids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es ndrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest ﬁ. Si aquests punts
es varen re rar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la
part que no es re ra ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suﬁcients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o en el seu
defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'u lització d'abocador, el contrac sta no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament es gui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que es gui cons tuïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

SUBMINISTRAMENT D'AJUDES TÈCNIQUES. CONDICIONS TÈCNIQUES D'APLICACIÓ
1. SUBMINISTRAMENT
Els productes hauran de ser subministrats i instal·lats al lloc corresponent, amb els elements i accessoris necessaris per a l'ús
immediat. Quan siguin productes que no nguin a part preu de col·locació amb ﬁxacions mecàniques, s'entén que el preu
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de l'oferta comprèn tanmateix la instal·lació.
Les ajudes tècniques considerades són les següents:
1) Agafadors
2) Barres de recolzament ﬁxes
3) Barres de recolzament ar culades
4) Passamans
5) Seients
6) Tiradors de portes de pas, de portes d'armari i de calaixos
7) Protectors de paret
8) Alces
9) Elements pel desplaçament
10) Elements pel llit
11) Elements per a la comunicació
2. GARANTIA
El termini de garan a de tots els productes serà com a mínim de dos anys, a comptar des de la data de recepció dels
treballs.
El període de garan a inclourà:
a) La subs tució de l'element quan presen vicis o defectes de material o funcionament que n'impedeixin el funcionament
correcte.
b) la reparació de les parts defectuoses (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) i subs tució de l'element mentre en
duri la reparació, si s'escau.
3. REPOSICIÓ
El proveïdor haurà de garan r la reposició de les diferents parts de l'element per un període mínim de 5 anys.
4. COMPLIMENT DE NORMATIVA
Caldrà acreditar el compliment de la legislació vigent i la norma va d'obligat compliment rela va als productes oferts, amb
el cer ﬁcat corresponent al compliment de la marca CE. Es podran acreditar altres dis n us de qualitat al que es gui
sotmès el procés de fabricació.
Cal que els elements s'adap n al Codi d'Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) en allò que els hi sigui d'aplicació. Es
ndrà en compte en par cular l'annex 7. de principals paràmetres d'accessibilitat, pel que fa a prestacions funcionals i
condicions de col·locació.
5. LLIURAMENT
El lliurament inclou el subministrament i la col·locació de tots els productes, així com el muntatge i la instal·lació dels
elements que ho requereixin i la re rada dels embalatges.
Els productes hauran d'anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte
dels productes ocasionat en el transport ﬁns el punt d'u lització anirà a càrrec de l'empresa proveïdora.
El desembalatge i recollida de residus generats durant el desembalatge i instal·lació del producte aniran a càrrec de
l'adjudicatari.
L'adjudicatari re rarà de l'habitatge els residus generats el mateix dia del subministrament i en farà un tractament d'acord a
la legislació vigent.
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Aniran a càrrec de l'adjudicatari la reparació del desperfectes ocasionats a l'habitatge o llocs comuns de l'ediﬁci durant el
transport intern i el muntatge de les ajudes tècniques.
6. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
Els diversos productes es distribuiran i muntaran en els llocs on s'ubicaran deﬁni vament, seguint les instruccions de
l'empresa de coordinació i seguiment tècnic.
Els equips que requereixin muntatge es desembalaran, es muntaran i es col·locaran en el lloc deﬁni u.
Els aparells que necessi n instal·lació es deixaran connectats a les instal·lacions previstes pel seu funcionament.
Els productes es consideraran subministrats quan es guin completament instal·lats al seu lloc d'ús ﬁnal, amb els elements i
accessoris necessaris per al seu ús immediat.
Quan donades les caracterís ques del producte subministrat sigui convenient o necessari donar a l'usuari unes instruccions
de funcionament i manteniment, caldrà aportar aquest informació en el moment de la instal·lació.
Les possibles actuacions d'obra civil necessàries derivades de la instal·lació del producte (ﬁxacions mecàniques) seran a
càrrec de l'adjudicatari, així com els possibles desperfectes ocasionats al llarg de l'actuació.
7. ALTRES CONDICIONS
Les super cies dels materials han de ser resistents als cops i al ratllat, i que no es degradin per efecte de la llum, del contacte
amb l'aigua ni de l'ús.
El disseny ha de respondre a una exigència de fàcil subs tució de qualsevol part deteriorada. Amb formes arrodonides i
sense racons, per tal de evitar danys a les persones i permetre una fàcil neteja.
Els productes seran adequats a les necessitats de l'usuari i/o ergonòmics per la persona que atengui o ajudi a l'usuari.
Els models vindran avalats per cer ﬁcats de proves de trencament, de desgast, de resistència a substàncies i ambients
agressius o de qualsevol altre pus, fetes per laboratoris de proves reconeguts oﬁcialment.

COL·LOCACIÓ D'AJUDES TÈCNIQUES. CRITERIS CONSTRUCTIUS
1. FIXACIONS MECÀNIQUES
En general no es poden ﬁxar mecànicament ajudes tècniques sobre envans que no siguin prou resistents, com són els de
cartó guix (ex: pladur), i els de fusta.
En el cas de ﬁxacions mecàniques en un parament enrajolat, cal assegurar-se que les rajoles es guin ben adherides a la
paret. Per exemple, una manera fàcil de veriﬁcar-ho és com segueix:
Picant amb una clau es pot escoltar si estan en enganxades o no
- si sona a buit, NO
- si "resona" (fa clinc), SI
S'ha d'evitar fer el forat a la cantonada de la rajola, doncs és més fàcil que es trenqui.
Evitar malmetre instal·lacions encastades a les parets. Cal prendre les precaucions necessàries, per això unes mesures de
precaució són les següents:
Allunyar els punts de ﬁxació de
aixetes, comandaments, punts de sor da d'aigua
endolls o interruptors caixes de registre
Allunyar els punts de ﬁxació dels possibles recorreguts de canonades d'aigua
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evitar els recorreguts ver cals o horitzontals molt propers a les aixetes
evitar els recorreguts que uneixen una caixa d'unió amb un mecanisme elèctric
4.3.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions de seguretat i salut

DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
D'acord amb els Criteris generals d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, aprovats per la Comissió Nacional
de Seguretat i Salut en el Treball el dia 31 de gener de 2001, es tracta d'obres eventuals, que es deﬁneixen de la següent
manera:
Consisteixen en treballs que es consideren de construcció però que s'exerceixen durant un període de temps molt curt,
segons les necessitats eventuals. Solen ser de reparació o manteniment i no són objecte de llicència d'obres ni de
documentació tècnica de cap pus.
Aquests treballs es fan en llocs que no tenen la consideració de centre de treball ni per a l'empresa ni per als treballadors.
Si fos el cas, davant la presència simultània de diverses empreses o treballadors autònoms, aquests s'haurien de coordinar
segons el que es disposa a l'ar cle 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Aquest pus d'obra la fan treballadors que treballen en règim de desplaçament. Cada empresa que pres aquest pus de
treball ha de fer la seva avaluació de riscos tenint en compte aquest règim de treball, si bé d'una manera genèrica perquè no
és possible conèixer les caracterís ques exactes de cada lloc en què caldrà intervenir.
No és possible sotmetre aquest pus de treball, per la seva naturalesa, a un avís previ.
Aquest pus d'obra requereix:
Avaluació de riscos, si bé tenint en compte aquests treballs de manera genèrica, tal com s'ha dit anteriorment.
Compliment de l'annex IV del RD 1627/97, que s'ha de tenir en compte en l'avaluació de riscos.
Les disposicions del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció són
d'aplicació a les empreses que intervenen en les obres de construcció, incloses l'avaluació de riscos i la planiﬁcació de
l'ac vitat preven va, d'acord amb l'ar cle 1.3 del RD 1627/97.
D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, cada empresa ha de tenir la seva organització de prevenció. Mitjançant
aquesta organització, ha d'exercir les ac vitats preven ves, que són una obligació general.
La documentació a redactar per l'empresa adjudicatària en relació a les disposicions adoptades en matèria de seguretat i
salut es presentaran a l'empresa de coordinació i seguiment tècnic abans del inici dels treballs.
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PROGRAMA D'ARRANJAMENT D'HABITATGES PER A PERSONES GRANS

INFORME DE PRESCRIPCIÓ D'ACTUACIONS

IDENTIFICACIÓ
DESTINATARI

ABS-Diputació de Barcelona

NÚM. D'EXPEDIENT

ELABORAT PER

UTE Ilunion Salud - Arquitectura i Accessibilitat

2019-08138-004

INDEX
1.- Sol·licitant
1.1.- Dades de l'expedient
2.- Resum d'actuacions a dur a terme
3.- Detall de les actuacions
3.1.- Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
3.2.- Fotografies
3.3.- Croquis
4.- Condicions de les actuacions
4.1.- Dimensions i/o condicions d'ús
4.2.- Condicions d'execució
4.3.- Condicions de seguretat i salut

Per l'empresa de coordinació i seguiment tècnic UTE Ilunion Salud - Arquitectura i Accessibilitat

Signat: Genís Àvila Casademont
Data:

1.1.- SOL·LICITANT. Dades de l'expedient
MUNICIPI

Moià

NÚM. EXPEDIENT

2019-08138-004
Codi INE- XX
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2.- RESUM D'ACTUACIONS A DUR A TERME
LLOC
B
A

CODI
1.1.1
4.1.05

ACTUACIÓ AUTORITZADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR
Substitució de banyera per dutxa
Seients (dutxa)
TOTAL

PRESSUPOST
1.073,44 €
44,88 €
1118,32 €

3.1.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
1.1.1

Substitució de banyera per dutxa
1

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

20,16 €/m²

0,50 m²

10,08 €

3

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

19,54 €/m²

2,00 m²

39,08 €

4

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

23,44 €/m²

2,00 m²

46,88 €

7

Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa
d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

131,70 €/u

1,00 u

131,70 €

9

Regularització del terra i formació de pendents amb formigó de
dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix màxim, amb acabat

7,63 €/m²

1,40 m²

10,68 €

10

Impermeabilització de parament amb cautxú líquid, amb una dotació
2.5 kg€/m² prèvia imprimació

35,89 €/m²

2,00 m²

71,78 €

12

Enrajolat de parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària,
amb rajola ceràmica (tipus gresite) de 2,5x2,5cm, subministrades en
plaques quadrades de 31,9 cm, col.locades amb

66,46 €/m²

2,00 m²

132,92 €

13

Paviment de rajola de gres extruït antilliscant sense esmaltar (classe 3
segons CTE DB SUA) de 26 a 45 peces€/m², col·locat a truc de
maceta amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada

73,25 €/m²

1,60 m²

117,20 €

15

Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

29,59 €/m

1,00 m

29,59 €

16

Reparació de desguassos i baixants. Reparació de junts de baixants
de fibrociment amb nou rejuntat i segellat amb massilla asfàltica
d'aplicació en calent

12,95 €/u

1,00 u

12,95 €

17

Subministrament i col·locació de canaleta d'acer inoxidable amb reixa
perforada quadrada per a dutxa amb sifó extraible (referència de
prestacions equivalent a model ACO Building Drainage)

175,90 €/m

1,50 m

263,85 €

18

Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm
de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

19,66 €/m

2,00 m

39,32 €

19

Subministrament i col·locació de cortina de dutxa de poliester (teixit
hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2, qualitat mínima
300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i filet de plom a la part
baixa i d'un màxim de 2,00 m d'alçada. Inclou barra de suport
plastificada (recta o en angle), anelles i accessoris

37,48 €/u

1,00 u

37,48 €

113

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

43,31 €/m²

3,00 m²

129,93 €

TOTAL

1073,44 €

1,00 u

44,88 €

TOTAL

44,88 €

4.1.05
416

Seients (dutxa)
Seient de dutxa amb respatller i potes regulables en alçada amb
recolzament simple a terra. Col·locat i en ús

44,88 €/u

Observacions:
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3.2.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Fotografies
- Fotografia de la banyera i el seu entorn proper

- per sota

1.1.1-Substitució de banyera per dutxa
4.1.05-Seients (dutxa)

www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=229&tipo=DIBA

3/35

10/9/2019

Gestor de expedientes - Documento de Encargo: Diputación

3.3.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Croquis
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4.1.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Dimensions i/o condicions d'ús

1.1.1 Subs tució de banyera per dutxa
RECOMANABLE QUAN
· Usuari de cadira de rodes (actual o futur)
- Es pot fer el desguàs arran de terra
· No es pot fer excepcionalment el desguàs arran de terra i cal complementar-ho amb un anivellament de paviments
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Espai de dutxa =80x120cm
· Terra an lliscant mullat
· Possibilitat d'arribar-hi en cadira de rodes, pas =80cm
4.1.05 Seients (dutxa)
RECOMANABLE QUAN
· Seient sense respatller:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient amb respatller:
-L'usuari manté la sedestació però amb poc control de tronc. Inestabilitat en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient ﬁx:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat
· Seient aba ble:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient de banyera:
-L'usuari manté la capacitat per entrar i sor r de la banyera
-Augmenta la seguretat d'ús
· Seient de banyera giratori i taula de banyera:
-L'usuari manté la capacitat per transferir-se
- Manté la sedestació amb poc control de tronc
- Facilita la transferència amb seguretat
· Alçavàter:
-Facilita la transferència
-Permet eliminar-lo quan l'usuari necessita una cadira de dutxa amb rodes i reposabraços
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Amb respatller, sempre que hi hagi suﬁcient espai
· Sense respatller quan l'espai és molt reduït
· Sempre que sigui possible aba ble per tenir un ús més ﬂexible i més espai de maniobra
· Alçada seient: 90° ﬂexió genolls
· Distància eix seient a paret o sanitari =40cm
· En cas de seient per la banyera:
-Comprovar que la banyera té les dimensions adequades (suﬁcients) per la patologia de l'usuari.
-Comprovar que el seient s'ajusta al model de banyera
·Alçavàter:
-Alçada del genoll menys 3cm

4.2.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions d'execució

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES ACTUACIONS I DE LES PARTIDES D'OBRA
Criteris Generals
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Seran d'aplicació les condicions tècniques generals de cadascuna de les actuacions i les condicions tècniques par culars de
les par des d'obra.
Aquestes úl mes es corresponen amb les elaborades per l'Ins tut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, que es
transcriuen. Es tracta de condicions genèriques, de les quals s'ha d'aplicar tot allò que es correspongui amb la par da del
pus d'actuació. Cada par da d'obra té la seva condició tècnica. Una mateixa condició tècnica pot ser compar da per més
d'una par da d'obra. Es manté la referència ITEC.
Par da 1
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
Material sintè c i capa d'anivellació
Terratzo i capa de sorra
Solera de formigó
Esglaó
Reves ment d'esglaó
Recrescut de morter de ciment
Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
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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 des nin (transport a abocador, reu lització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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.
El contrac sta 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 subs tució 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.
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, molès es o perjudicar les construccions, bens o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaproﬁtament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la norma va vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bas des.
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No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'ediﬁcacions i elements
aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de super cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados ar culos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes rela vos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 10
Impermeabilització de parament amb cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg /m² prèvia imprimació
K785 - IMPERMEABILITZACI? DE PARAMENTS AMB PASTES ELASTOM?RIQUES
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execuci? d'una capa de cobertura per a impermeabilitzaci? de paraments horitzontals o ver cals, mitjan?ant l'aplicaci? d'un
producte l?quid.
S'han considerat els materials seg?ents:
Impermeabilitzaci? de paraments d'obra mitjan?ant cautx? l?quid, pr?via imprimaci? espec?ﬁca
Impermeabilitzaci? de paraments amb pol?mer en dispersi? aquosa
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i preparaci? de la superf?cie
Aplicaci? de la emprimaci?, en el seu cas
Aplicaci? successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necess?ries del producte
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilitzaci? s'ha d'aplicar als llocs indicats als pl?nols o ordenats per la DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i cont?nua, que ha de cobrir tota la superf?cie a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cr?ters, cococons sense reblir ni ﬁssures).
Ha de tenir la dotaci? prevista.
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El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicaci? han de ser les deﬁnides a la DT o en el seu defecte,
les especiﬁcades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent ?s superior a 50 km/h.
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicaci? i els marges d'humitat rela va de l'aire, indicats per el fabricant.
Les aig?es superﬁcials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'?rea a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superf?cie s'han de corregir abans de l'execuci?.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resist?ncia mec?nica necess?ria.
La superf?cie del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui diﬁcultar l'adher?ncia del producte.
Entre l'aplicaci? d'una capa i la seg?ent, es respectar? el temps de curat es pulat pel fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACI? AMB CAUTX? L?QUID:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10?C.
Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una m? d'imprimaci?.
Els treballs no s'han de con nuar abans que s'assequi l'imprimaci?.
IMPERMEABILITZACI? AMB POL?MER:
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30?C i una humitat rela va no superior a 80%.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparaci? de la superf?cie i els treballs que calguin per a la seva completa ﬁnalitzaci?.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?sico
de Salubridad DB-HS.

Par da 113
Arrebossat reglejat sobre parament ver cal interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

K811 - ARREBOSSATS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de cal?, morter mixt o morter por?s drenant, aplicats en paraments
horitzontals o ver cals, interiors o exteriors i formaci? d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment r?pid.
S'han considerat els pus seg?ents:
Arrebossat esquerdejat
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=229&tipo=DIBA
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Arrebossat a bona vista
Arrebossat reglejat
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Arrebossat esquerdejat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Aplicaci? del reves ment
Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Execuci? de les mestres
Aplicaci? del reves ment
Acabat de la superf?cie
Cura del morter
Repassos i neteja ﬁnal
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat ?s deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de
tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat ?s remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni ﬁssures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
Arrebossat amb morter por?s drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
Dist?ncia entre mestres: <= 150 cm
Toler?ncies d'execuci? per l'arrebossat:
Planor:
Acabat esquerdejat: ? 10 mm
Acabat a bona vista: ? 5 mm
Acabat reglejat: ? 3 mm
Aplomat (parament ver cal):
Acabat a bona vista: ? 10 mm/planta
Acabat reglejat: ? 5 mm/planta
Nivell (parament horitzontal):
Acabat a bona vista: ? 10 mm/planta
Acabat reglejat: ? 5 mm/planta
Toler?ncies quan l'arrebossat ?s a bona vista o reglejat:
Guix de l'arrebossat: ? 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
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Per a iniciar-ne l'execuci? en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior
cal, a m?s, que funcioni l'evacuaci? d'aig?es.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col?locar tots els elements que hagin d'anar ﬁxats als paraments i no diﬁcul n l'execuci? del reves ment.
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat ?s esquerdejat, s'ha d'aplicar llan?ant amb for?a el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat ?s a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat ?s reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat ?s esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb for?a sobre els paraments i la segona
esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat ?s deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb for?a sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara es gui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superf?cie del morter.
Per a fer assecatges ar ﬁcials es requereix l'autoritzaci? expl?cita de la DF.
No s'han de ﬁxar elements sobre l'arrebossat ﬁns que hagin passat set dies, com a m?nim, o s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
Amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
En paraments ver cals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 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 ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que conﬁguren les obertures, com ?s ara bas ments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 12
Enrajolat de parament ver cal interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica ( pus gresite) de 2,5x2,5cm,
subministrades en plaques quadrades de 31,9 cm, col.locades amb
K82 ? ENRAJOLATS
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=229&tipo=DIBA
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Reves ments realitzats amb rajola, aplicats en paraments ver cals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o
ver cals i arrimadors.
S'han considerat els reves ments seg?ents:
Enrajolat amb rajola cer?mica esmaltada
Reves ment realitzat amb rajola cer?mica comuna d'elaboraci? mec?nica o manual.
Trencad?s amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
Enrajolat amb rajola cer?mica vidrada, rajola de val?ncia o rajola reproducci? de rajola existent, en interiors
Enrajolat amb rajola de gres premsat o extru?t
S'han considerat els morters seg?ents:
Morter adhesiu
Morter p?rtland 1:4, nom?s per a paraments d'al??ria inferior o igual a 3 m
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Col?locaci? de les peces ﬁxades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el reves ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superf?cie amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en reves ments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superf?cie.
L'especejament ha de complir les especiﬁcacions subjec ves requerides per la DF.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del reves ment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no
ﬁxa d'altres condicions.
Si el reves ment ?s fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetraci? de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el reves ment i qualsevol sor nt del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superf?cie de reves ment entre junts de dilataci?: <= 20 m2
Dist?ncia entre junts de dilataci?:
Parament interior: <= 8 m
Parament exterior: <= 3 m
Ampl?ria dels junts de dilataci?: >= 10 mm
Gruix del morter:
Morter: 10-15 mm
Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del reves ment han de ser rectes.
Ampl?ria dels junts:
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=229&tipo=DIBA
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- Rajola comuna d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, esmaltada o vidriada: >= 1 mm - Rajola comuna d'elaboraci?
manual: >= 5 mm
Toler?ncies d'execuci?:
Planor:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, refractaria o gres: ? 2 mm/2 m
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 4 mm/2 m
Ampl?ria junts:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia o vidriada:
Parament interior ? 0,5 mm
Parament exterior ? 1 mm
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 2 mm
Rajola refractaria o gres: ? 1 mm
Paral?lelisme entre els eixos dels junts: ? 1 mm/m
Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
Ver calitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
TRENCAD?S:
La composici? del trencad?s ha de seguir les especiﬁcacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribuci? de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres
48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar difer?ncies de tonalitat.
COL?LOCACI? AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir
l'adher?ncia del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superf?cies de
menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superf?cie amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm
de fond?ria).
COL?LOCACI? AMB MORTER P?RTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col?locar han de tenir la humitat necess?ria per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la pe?a.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
En reves ment de paraments, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 13
Paviment de rajola de gres extruït an lliscant sense esmaltar (classe 3 segons CTE DB SUA) de 26 a 45 peces /m²,
col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada
K9DA - PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
A truc de maceta
A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
Preparació i comprovació de la super cie 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 super cie 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 super cie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una super cie plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les condicions subjec ves requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la super cie per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
Celles: <= 1 mm
Rec tud 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.
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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 super cie 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 super cie con nua 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 super cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT, amb deducció de la super cie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 15
Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, ﬁns a baixant, caixa
o clavegueró

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=229&tipo=DIBA
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Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
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Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un
lubricant adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a
facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?
sico de Salubridad DB-HS.

Par da 16
Reparació de desguassos i baixants. Reparació de junts de baixants de ﬁbrociment amb nou rejuntat i segellat amb
massilla asfàl ca d'aplicació en calent
KD1R - REPARACI? DE DESGUASSOS I BAIXANTS
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparaci? de junts de baixants de ﬁbrociment
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Re rada del junt an c
Preparaci? de la secci? a rejuntar
Execuci? del nou junt
Re rada de l'obra de les restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
El junt ha de ser con nu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superf?cie uniforme.
Ha de quedar ben adherit al suport. La uni? ha de ser estanca.
La uni? no ha de ser r?gida per tal de permetre pe ts moviments al tub.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
Abans de dur a terme la nova uni? s'han de re rar les restes del junt an c i s'han de preparar les superf?cies de suport. El
fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Per a l'aplicaci? del junt, es seguiran les instruccions del fabricant del producte.
El producte s'ha d'aplicar for?ant-ne la penetraci?.
Un cop reparat el junt, es netejaran els tubs de les restes de segellant que n'hagin pogut quedar adherides i es deixar? la
superf?cie dels tubs preparada per a l'acabat que si hagi de fer.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de junt realment reparat amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 17
Subministrament i col·locació de canaleta d'acer inoxidable amb reixa perforada quadrada per a dutxa amb sifó extraible
(referència de prestacions equivalent a model ACO Building Drainage)
KJ1Y - COL·LOCACIÓ D'APARELLS SANITARIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desmuntatge i muntatge d'aparells sanitaris connectats a la xarxa d'aigua i a la xarxa d'evacuació.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Desmuntatge de l'aparell sanitari existent i aplec per a la seva col·locació posterior
Col·locació de l'aparell sanitari al lloc previst
Connexió a la xarxa d'evacuació
Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell sanitari col·locat ha de complir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció 2,5
mm2 en tots els casos.
PLAT DE DUTXA:
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reﬂec da en el projecte o la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
Horitzontalitat: ± 1 mm/m
Contacte reves ment-plat de dutxa: ± 1,5 mm
LAVABO:
L'alçària des del nivell del paviment ﬁns el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reﬂec da en la DT, o en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar ﬁxat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar ﬁxat sòlidament al parament i recolzat, en el
segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el reves ment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui
el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
Toleràncies d'instal·lació:
Nivell: ± 10 mm
Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
INODOR:
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La tapa i el seient han de quedar centrats, no han d'oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment ﬁns el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reﬂec da en la DT, o en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar ﬁxat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les ﬁxacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells
de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega ver cal.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Toleràncies d'instal·lació:
Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
Horitzontalitat: ± 2 mm
URINARIS:
L'alçària des del nivell del paviment ﬁns el nivell frontal superior de l'urinari ha de ser la reﬂec da en la DT o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar ﬁxat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les ﬁxacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment i el reves ment ha de quedar rejuntat.
La connexió entre la sor da de l'aparell i el ramal de plom s'ha de fer mitjançant una peça d'enllaç de llautó soldada al
ramal i roscada a un maniguet de regulació, amb junts de cautxú per garan r l'estanquitat del conjunt.
La separació entre urinaris col·locats pot variar de 600 a 770 mm segons el pus d'enrajolat del local.
Toleràncies d'instal·lació:
Nivell: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 2 mm
AIGUERES:
L'alçària des del nivell del paviment ﬁns al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reﬂec da en la DT o, en el seu
defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar ﬁxat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el reves ment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
Nivell: ± 10 mm
Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aparell ha d'estar fora de servei abans del seu desmuntatge.
Les connexions amb la xarxa d'aigua han de quedar obturades mentre durin les obres.
Així mateix, el desguàs s'ha de tapar mentre durin les obres, per tal de que no entrin cossos estranys a dintre de la xarxa
d'evacuació.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 18
Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de
diﬁcultat mitjà i col·locat encastat
KF5 - TUBS DE COURE
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col?locades i els seus elements auxiliars de connexi?.
S'han considerat els pus d'unitat d'obra seg?ents:
Instal?laci? dels tubs
S'han considerat els pus d'uni? seg?ents:
Connectat a pressi?
Soldat per capil?laritat
S'han considerat els pus de col?locaci? seg?ents:
Col?locaci? superﬁcial
Soterrat
Encastat
S'han considerat els graus de diﬁcultat de muntatge seg?ents:
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs f?cilment accessibles
(muntants, etc.)
Grau mitj?, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacci?, etc.)
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors,
etc.)
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Tubs:

Replanteig del tra?at
Muntatge en la seva posici? deﬁni va
Execuci? de totes les unions necess?ries
Re rada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal?laci? han de ser compa bles entre si.
TUBS:
En les instal?lacions amb tubs connectats a pressi?, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? dels accessoris de compressi?.
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En les instal?lacions de tub soldat per capil?laritat, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? d'accessoris soldats per capil?laritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secci? del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el
recorregut.
Les canonades per les que circulen gasos amb pres?ncia eventual de condensats, han de tenir un pendent m?nim del 0,5%
per a possibilitar l'evacuaci? d'aquests condensats.
La superf?cie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor el?ctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
La canonada que, en r?gim de treball, s'escalﬁ, s'ha de separar de les ve?nes >= 250 mm.
Les conduccions que por n aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g
El pas a trav?s d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material el?s c.
Els passamurs han de sobresor r >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL?LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral?lelament respecte a
l'estructura de l'ediﬁci. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separaci? entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separaci? ha d'augmentar
convenientment si han d'anar a?llats.
Els disposi us de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineaci? del tub.
Els suports s'han de ﬁxar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella el?s ca. El suport no s'ha de
soldar al tub.
No es poden transmetre esfor?os entre la canonada i els elements que la suporten.
Separaci? m?xima entre suports (en metres):
+----------------------------------------------------------- ? ? Di?metre del tub (mm) ? ? ?----------------------------------------? ? ? 6 - 8 ? 12 22 ? 28 - 54 ? 64 - 108 ? ?-------------------?--------?---------?----------?----------? ?Trams ver cals ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? <= 3,7 ?
?Trams horitzontals ? <= 1,2 ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? +----------------------------------------------------------Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar dins de beines de protecci? adequada, que perme la lliure
dilataci?.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar envoltades de sorra ﬁna rentada o inert.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
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2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de comen?ar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col?locaci?.
La seva instal?laci? no ha d'alterar les caracter?s ques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la uni? dels tubs no s'han de for?ar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal?laci? s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llarg?ria instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les p?rdues de material com a conseq??ncia dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La norma va ha de ser l'espec?ﬁca a l'?s a qu? es des ni.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta implantaci? de les conduccions a l'obra segons el tra?at previst.
Veriﬁcaci? de l'?s de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
Veriﬁcaci? que l'execuci? es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'?s de la instal?laci?.
S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resist?ncia mec?nica establertes al RITE. Les proves
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funci? del pus de ﬂuid
transportat.
Veriﬁcaci? de l'?s dels elements d'uni? adequats, la correcta execuci? de soldadures, i l'?s dels elements
d'interconnexi? adequats amb els equips de la instal?laci?.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Manteniment de la instal?laci?.
Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de veriﬁcar per mostreig diferents punts de la instal?laci?, en cas de deﬁci?ncies, s'ha de realitzar un mostreig
extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, veriﬁcant tota la instal?laci?. Als trams d'instal?laci?
ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultaci? dels tubs.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
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En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini
la DF.

Par da 19
Subministrament i col·locació de cor na de dutxa de poliester (teixit hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2,
qualitat mínima 300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i ﬁlet de plom a la part baixa i d'un màxim de 2,00 m
d'alçada. Inclou barra de suport plas ﬁcada (recta o en angle), anelles i accessoris

KJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements seg?ents:
Saboneres murals o per encastar al taulell
Accessoris per a banys adaptats, barres ﬁxes, barres aba bles i seients, col·locats amb ﬁxacions mec?niques.
Dispensador de paper col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Porta rotlles col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Tovalloler, col·locat amb ﬁxacions mec?niques
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler:
Replanteig
Muntatge, ﬁxaci? i anivellament
Re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Accessoris per a banys adaptats:
Replanteig de la posici? de l'element
Fixaci? de l'element al parament
Col·locaci? dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'?s pel qual es des na sigui l'?p m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: ? 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha ﬁxar al taulell amb els disposi us de subjecci? previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecci? s?lida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar ﬁxat mitjançant dos suports com a m?nim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perqu? perme agafar-s'hi amb força en la
transfer?ncia lateral a w?ters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament ser? batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
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Aplomat (posici? ver cal): ? 3 mm
Horitzontalitat (posici? horitzontal): ? 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·laci? es far? un replanteig.
S'ha de comprovar que les caracter?s ques del producte corresponen a les especiﬁcades al projecte.
Un cop col·locat, es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es ndr? cura de no fer malb? el taulell al apretar els cargols de ﬁxaci?.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha norma va de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoci? de l'accessibilitat i
de supressi? de barreres arquitect?niques, i d'aprovaci? del Codi d'accessibilitat.

Par da 3
Arrencada d'enrajolat, en parament ver cal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització i carrega de
runa sobre camió o contenidor
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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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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.
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Els elements no estructurals (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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 re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 4
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
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L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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 re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 7
Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
K21J_01 - ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Operacions de preparació
Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Enderroc dels fonaments si es el cas
Neteja de la super cie de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova u lització dels materials que indica la DT, descàrrega i classiﬁcació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des nin (transport a abocador,
reu lització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté ﬂuids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es ndrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest ﬁ. Si aquests
punts es varen re rar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la
part que no es re ra ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suﬁcients i evitar danys a
les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o en el
seu defecte, la DF.
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=229&tipo=DIBA

29/35

10/9/2019

Gestor de expedientes - Documento de Encargo: Diputación

Els treballs s'han de fer de manera que moles n el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'u lització d'abocador, el contrac sta no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament es gui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que es gui cons tuïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 9
Regularització del terra i formació de pendents amb formigó de dosiﬁcació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb ﬁller
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix màxim, amb acabat
K93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formaci? de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els pus seg?ents:
Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
Formaci? de base per a paviment ﬂotant amb llosa de formig? de 5 cm de gruix
Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
Preparaci? i comprovaci? de la superf?cie d'assentament
Col?locaci? de la pasta allisadora
En la llosa de formig? o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:
Preparaci? i comprovaci? de la superf?cie d'assentament
Col?locaci? dels junts
Col?locaci? del morter o formig?
Protecci? del morter o formig? fresc i cura
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superf?cie plana, ﬁna, llisa i de porositat homog?
nia.
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Toler?ncies d'execuci?:
Nivell: ? 10 mm
Gruix: ? 1 mm
Horitzontalitat: ? 4 mm/2 m
LLOSA DE FORMIG? O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE
CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discon nu?tats.
La superf?cie acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracci? cada 25 m2 i la dist?ncia entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una
fond?ria >= 1/3 del gruix i una ampl?ria de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilataci? a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm
d'ampl?ria i han d'estar reblerts amb polies r? expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de
retracci?.
Duresa Brinell superﬁcial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de di?metre):
>= 30 N/mm2
La resist?ncia caracter?s ca del formig? es comprovar? d'acord amb l'ar cle 86 de l'EHE-08
Toler?ncies d'execuci?:
Nivell: ? 10 mm
Gruix: ? 5 mm
Planor: ? 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
MORTER DE CIMENT:
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5?C i 40?C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de mat?ries que diﬁcul n l'adher?ncia.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superf?cie del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h seg?ents a la seva formaci?.
PASTA ALLISADORA:
L'aplicaci? de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5?C i 30?C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de mat?ries que diﬁcul n l'adher?ncia.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si ?s d'assecat r?pid i de 20 a 30 min si ?s
d'assecat lent.
L'aplicaci? s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h seg?ents a la seva aplicaci? si ?s una pasta d'assecatge r?pid i durant
24 h si ?s d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col?locar el paviment.
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LLOSA DE FORMIG?:
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 resist?ncia prevista, s'ha de mantenir la superf?cie del formig?
humida. Aquest proc?s ha de durar com a m?nim:
15 dies en temps calor?s i sec
7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seg?ents a la seva formaci?.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLOSA DE FORMIG?:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucci?n de hormig?n estructural (EHE-08).
RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA:
No hi ha norma va de compliment obligatori.

SUBMINISTRAMENT D'AJUDES TÈCNIQUES. CONDICIONS TÈCNIQUES D'APLICACIÓ
1. SUBMINISTRAMENT
Els productes hauran de ser subministrats i instal·lats al lloc corresponent, amb els elements i accessoris necessaris per a
l'ús immediat. Quan siguin productes que no nguin a part preu de col·locació amb ﬁxacions mecàniques, s'entén que el
preu de l'oferta comprèn tanmateix la instal·lació.
Les ajudes tècniques considerades són les següents:
1) Agafadors
2) Barres de recolzament ﬁxes
3) Barres de recolzament ar culades
4) Passamans
5) Seients
6) Tiradors de portes de pas, de portes d'armari i de calaixos
7) Protectors de paret
8) Alces
9) Elements pel desplaçament
10) Elements pel llit
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11) Elements per a la comunicació
2. GARANTIA
El termini de garan a de tots els productes serà com a mínim de dos anys, a comptar des de la data de recepció dels
treballs.
El període de garan a inclourà:
a) La subs tució de l'element quan presen vicis o defectes de material o funcionament que n'impedeixin el
funcionament correcte.
b) la reparació de les parts defectuoses (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) i subs tució de l'element mentre en
duri la reparació, si s'escau.
3. REPOSICIÓ
El proveïdor haurà de garan r la reposició de les diferents parts de l'element per un període mínim de 5 anys.
4. COMPLIMENT DE NORMATIVA
Caldrà acreditar el compliment de la legislació vigent i la norma va d'obligat compliment rela va als productes oferts,
amb el cer ﬁcat corresponent al compliment de la marca CE. Es podran acreditar altres dis n us de qualitat al que
es gui sotmès el procés de fabricació.
Cal que els elements s'adap n al Codi d'Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) en allò que els hi sigui d'aplicació.
Es ndrà en compte en par cular l'annex 7. de principals paràmetres d'accessibilitat, pel que fa a prestacions funcionals i
condicions de col·locació.
5. LLIURAMENT
El lliurament inclou el subministrament i la col·locació de tots els productes, així com el muntatge i la instal·lació dels
elements que ho requereixin i la re rada dels embalatges.
Els productes hauran d'anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte
dels productes ocasionat en el transport ﬁns el punt d'u lització anirà a càrrec de l'empresa proveïdora.
El desembalatge i recollida de residus generats durant el desembalatge i instal·lació del producte aniran a càrrec de
l'adjudicatari.
L'adjudicatari re rarà de l'habitatge els residus generats el mateix dia del subministrament i en farà un tractament
d'acord a la legislació vigent.
Aniran a càrrec de l'adjudicatari la reparació del desperfectes ocasionats a l'habitatge o llocs comuns de l'ediﬁci durant el
transport intern i el muntatge de les ajudes tècniques.
6. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
Els diversos productes es distribuiran i muntaran en els llocs on s'ubicaran deﬁni vament, seguint les instruccions de
l'empresa de coordinació i seguiment tècnic.
Els equips que requereixin muntatge es desembalaran, es muntaran i es col·locaran en el lloc deﬁni u.
Els aparells que necessi n instal·lació es deixaran connectats a les instal·lacions previstes pel seu funcionament.
Els productes es consideraran subministrats quan es guin completament instal·lats al seu lloc d'ús ﬁnal, amb els
elements i accessoris necessaris per al seu ús immediat.
Quan donades les caracterís ques del producte subministrat sigui convenient o necessari donar a l'usuari unes
instruccions de funcionament i manteniment, caldrà aportar aquest informació en el moment de la instal·lació.
Les possibles actuacions d'obra civil necessàries derivades de la instal·lació del producte (ﬁxacions mecàniques) seran a
càrrec de l'adjudicatari, així com els possibles desperfectes ocasionats al llarg de l'actuació.
7. ALTRES CONDICIONS
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Les super cies dels materials han de ser resistents als cops i al ratllat, i que no es degradin per efecte de la llum, del
contacte amb l'aigua ni de l'ús.
El disseny ha de respondre a una exigència de fàcil subs tució de qualsevol part deteriorada. Amb formes arrodonides i
sense racons, per tal de evitar danys a les persones i permetre una fàcil neteja.
Els productes seran adequats a les necessitats de l'usuari i/o ergonòmics per la persona que atengui o ajudi a l'usuari.
Els models vindran avalats per cer ﬁcats de proves de trencament, de desgast, de resistència a substàncies i ambients
agressius o de qualsevol altre pus, fetes per laboratoris de proves reconeguts oﬁcialment.

COL·LOCACIÓ D'AJUDES TÈCNIQUES. CRITERIS CONSTRUCTIUS
1. FIXACIONS MECÀNIQUES
En general no es poden ﬁxar mecànicament ajudes tècniques sobre envans que no siguin prou resistents, com són els de
cartó guix (ex: pladur), i els de fusta.
En el cas de ﬁxacions mecàniques en un parament enrajolat, cal assegurar-se que les rajoles es guin ben adherides a la
paret. Per exemple, una manera fàcil de veriﬁcar-ho és com segueix:
Picant amb una clau es pot escoltar si estan en enganxades o no
- si sona a buit, NO
- si "resona" (fa clinc), SI
S'ha d'evitar fer el forat a la cantonada de la rajola, doncs és més fàcil que es trenqui.
Evitar malmetre instal·lacions encastades a les parets. Cal prendre les precaucions necessàries, per això unes mesures de
precaució són les següents:
Allunyar els punts de ﬁxació de
aixetes, comandaments, punts de sor da d'aigua
endolls o interruptors caixes de registre
Allunyar els punts de ﬁxació dels possibles recorreguts de canonades d'aigua
evitar els recorreguts ver cals o horitzontals molt propers a les aixetes
evitar els recorreguts que uneixen una caixa d'unió amb un mecanisme elèctric
4.3.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions de seguretat i salut

DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
D'acord amb els Criteris generals d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, aprovats per la Comissió
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball el dia 31 de gener de 2001, es tracta d'obres eventuals, que es deﬁneixen de la
següent manera:
Consisteixen en treballs que es consideren de construcció però que s'exerceixen durant un període de temps molt curt,
segons les necessitats eventuals. Solen ser de reparació o manteniment i no són objecte de llicència d'obres ni de
documentació tècnica de cap pus.
Aquests treballs es fan en llocs que no tenen la consideració de centre de treball ni per a l'empresa ni per als treballadors.
Si fos el cas, davant la presència simultània de diverses empreses o treballadors autònoms, aquests s'haurien de
coordinar segons el que es disposa a l'ar cle 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
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Aquest pus d'obra la fan treballadors que treballen en règim de desplaçament. Cada empresa que pres aquest pus de
treball ha de fer la seva avaluació de riscos tenint en compte aquest règim de treball, si bé d'una manera genèrica perquè
no és possible conèixer les caracterís ques exactes de cada lloc en què caldrà intervenir.
No és possible sotmetre aquest pus de treball, per la seva naturalesa, a un avís previ.
Aquest pus d'obra requereix:
Avaluació de riscos, si bé tenint en compte aquests treballs de manera genèrica, tal com s'ha dit anteriorment.
Compliment de l'annex IV del RD 1627/97, que s'ha de tenir en compte en l'avaluació de riscos.
Les disposicions del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció són
d'aplicació a les empreses que intervenen en les obres de construcció, incloses l'avaluació de riscos i la planiﬁcació de
l'ac vitat preven va, d'acord amb l'ar cle 1.3 del RD 1627/97.
D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, cada empresa ha de tenir la seva organització de prevenció. Mitjançant
aquesta organització, ha d'exercir les ac vitats preven ves, que són una obligació general.
La documentació a redactar per l'empresa adjudicatària en relació a les disposicions adoptades en matèria de seguretat i
salut es presentaran a l'empresa de coordinació i seguiment tècnic abans del inici dels treballs.
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PROGRAMA D'ARRANJAMENT D'HABITATGES PER A PERSONES GRANS

INFORME DE PRESCRIPCIÓ D'ACTUACIONS

IDENTIFICACIÓ
DESTINATARI

ABS-Diputació de Barcelona

NÚM. D'EXPEDIENT

ELABORAT PER

UTE Ilunion Salud - Arquitectura i Accessibilitat

2019-08138-005

INDEX
1.- Sol·licitant
1.1.- Dades de l'expedient
2.- Resum d'actuacions a dur a terme
3.- Detall de les actuacions
3.1.- Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
3.2.- Fotografies
3.3.- Croquis
4.- Condicions de les actuacions
4.1.- Dimensions i/o condicions d'ús
4.2.- Condicions d'execució
4.3.- Condicions de seguretat i salut

Per l'empresa de coordinació i seguiment tècnic UTE Ilunion Salud - Arquitectura i Accessibilitat

Signat: Genís Àvila Casademont
Data:

1.1.- SOL·LICITANT. Dades de l'expedient
MUNICIPI

Moià

NÚM. EXPEDIENT

2019-08138-005
Codi INE- XX
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2.- RESUM D'ACTUACIONS A DUR A TERME
LLOC
B
A
A
A

CODI
1.1.1
4.2.1
4.1.02
4.1.05

ACTUACIÓ AUTORITZADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR
Substitució de banyera per dutxa
Col·locació d'ajudes tècniques
Barres de recolzament fixes
Seients (dutxa)
TOTAL

PRESSUPOST
1.255,65 €
16,24 €
9,82 €
44,88 €
1326,59 €

3.1.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
1.1.1

Substitució de banyera per dutxa
1

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

20,16 €/m²

0,50 m²

10,08 €

3

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

19,54 €/m²

0,50 m²

9,77 €

4

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

23,44 €/m²

0,50 m²

11,72 €

7

Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa
d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

131,70 €/u

1,30 u

171,21 €

12

Enrajolat de parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària,
amb rajola ceràmica (tipus gresite) de 2,5x2,5cm, subministrades en
plaques quadrades de 31,9 cm, col.locades amb

66,46 €/m²

0,50 m²

33,23 €

14

Desguàs sifònic per a dutxa encastada al paviment, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de
PVC

52,46 €/u

1,00 u

52,46 €

15

Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

29,59 €/m

1,00 m

29,59 €

18

Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm
de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

19,66 €/m

2,00 m

39,32 €

19

Subministrament i col·locació de cortina de dutxa de poliester (teixit
hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2, qualitat mínima
300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i filet de plom a la part
baixa i d'un màxim de 2,00 m d'alçada. Inclou barra de suport
plastificada (recta o en angle), anelles i accessoris

37,48 €/u

1,00 u

37,48 €

22

Subministrament i col·locació d'un segon suport per a telèfon de
dutxa, mural, muntat superficialment a una alçada de 1,10 m

7,85 €/u

1,00 u

7,85 €

25

Formació de recinte de dutxa (fins a 1m² de superficie) en substitució
de banyera

795,12 €/u

1,00 u

795,12 €

36

Desmuntatge i muntatge de nou de les aixetes de la banyera o de la
dutxa

5,10 €/u

1,90 u

9,69 €

73

Petites reparacions de manteniment dels mecanismes, de la cisterna
del vàter, de les aixetes (aixetes mal collades, canvi de juntes), del
desguàs del wc, del sifó del lavabo i actuacions similars

15,13 €/u

1,00 u

15,13 €

111

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

11,34 €/m²

1,00 m²

11,34 €

113

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

43,31 €/m²

0,50 m²

21,66 €

TOTAL

1255,65 €

2,00 u

16,24 €

TOTAL

16,24 €

1,00 u

9,82 €

TOTAL

9,82 €

1,00 u

44,88 €

4.2.1
601

4.1.02
401

4.1.05
416

Col·locació d'ajudes tècniques
Col·locació d'agafador o de barra de recolzament fixa simple amb 2
punts de recolzament amb fixacions mecàniques (subministrament a
part segons catàleg d'ajudes tècniques, elements 401, 403, 404, 405,
406)

8,12 €/u

Barres de recolzament fixes
Agafador individual amb punts de recolzament amb fixacions
mecàniques (col·locació a part segons partida 601 de col·locació
d'ajudes tècniques)

9,82 €/u

Seients (dutxa)
Seient de dutxa amb respatller i potes regulables en alçada amb
recolzament simple a terra. Col·locat i en ús
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TOTAL

44,88 €

Observacions:
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3.2.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Fotografies
- Fotografia de la banyera i el seu entorn proper

- foto

1.1.1-Substitució de banyera per dutxa
4.2.1-Col·locació d'ajudes tècniques
4.1.02-Barres de recolzament fixes
4.1.05-Seients (dutxa)
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3.3.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Croquis
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4.1.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Dimensions i/o condicions d'ús

1.1.1 Subs tució de banyera per dutxa
RECOMANABLE QUAN
· Usuari de cadira de rodes (actual o futur)
- Es pot fer el desguàs arran de terra
· No es pot fer excepcionalment el desguàs arran de terra i cal complementar-ho amb un anivellament de paviments
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Espai de dutxa =80x120cm
· Terra an lliscant mullat
· Possibilitat d'arribar-hi en cadira de rodes, pas =80cm
4.2.1 Col·locació d'ajudes tècniques
RECOMANABLE QUAN
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS

4.1.02 Barres de recolzament ﬁxes
RECOMANABLE QUAN
· L'usuari té diﬁcultats en la marxa però manté la capacitat de transferir-se· Si hi ha hemiparesia afecta la col·locació de
l'element (dreta o esquerra)
· Augmenta la seguretat de l'usuari quan s'ha de posar dempeus
· Facilita la transferència amb seguretat
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· 1,2 o 3 dimensions, segons necessitats par culars
· Alçada barra horitzontal 90cm de terra
· Distància barra ver cal 10-15cm a par r del seient
4.1.05 Seients (dutxa)
RECOMANABLE QUAN
· Seient sense respatller:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient amb respatller:
-L'usuari manté la sedestació però amb poc control de tronc. Inestabilitat en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient ﬁx:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat
· Seient aba ble:
-Bon control de tronc en sedestació
-Dóna seguretat amb ﬂexibilitat
· Seient de banyera:
-L'usuari manté la capacitat per entrar i sor r de la banyera
-Augmenta la seguretat d'ús
· Seient de banyera giratori i taula de banyera:
-L'usuari manté la capacitat per transferir-se
- Manté la sedestació amb poc control de tronc
- Facilita la transferència amb seguretat
· Alçavàter:
-Facilita la transferència
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-Permet eliminar-lo quan l'usuari necessita una cadira de dutxa amb rodes i reposabraços
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Amb respatller, sempre que hi hagi suﬁcient espai
· Sense respatller quan l'espai és molt reduït
· Sempre que sigui possible aba ble per tenir un ús més ﬂexible i més espai de maniobra
· Alçada seient: 90° ﬂexió genolls
· Distància eix seient a paret o sanitari =40cm
· En cas de seient per la banyera:
-Comprovar que la banyera té les dimensions adequades (suﬁcients) per la patologia de l'usuari.
-Comprovar que el seient s'ajusta al model de banyera
·Alçavàter:
-Alçada del genoll menys 3cm

4.2.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions d'execució

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES ACTUACIONS I DE LES PARTIDES D'OBRA
Criteris Generals
Seran d'aplicació les condicions tècniques generals de cadascuna de les actuacions i les condicions tècniques par culars de
les par des d'obra.
Aquestes úl mes es corresponen amb les elaborades per l'Ins tut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, que es
transcriuen. Es tracta de condicions genèriques, de les quals s'ha d'aplicar tot allò que es correspongui amb la par da del
pus d'actuació. Cada par da d'obra té la seva condició tècnica. Una mateixa condició tècnica pot ser compar da per més
d'una par da d'obra. Es manté la referència ITEC.
Par da 1
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
Material sintè c i capa d'anivellació
Terratzo i capa de sorra
Solera de formigó
Esglaó
Reves ment d'esglaó
Recrescut de morter de ciment
Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=230&tipo=DIBA
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Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
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 des nin (transport a abocador, reu lització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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.
El contrac sta 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 subs tució 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.
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.
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molès es o perjudicar les construccions, bens o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaproﬁtament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la norma va vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bas des.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'ediﬁcacions i elements
aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de super cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados ar culos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes rela vos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 111
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVIS?RIES

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i c?rrega manual i mec?nica sobre cami? o
contenidor.
S'han considerat els seg?ents materials i mitjans de demolici?:
Paret d'obra de f?brica de cer?mica
Envans i paredons d'obra de cer?mica
Plaques de formig? prefabricades de 24 cm de gruix
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
C?rrega de la runa sobre el cami?
CONDICIONS GENERALS:
L'ediﬁci ha de quedar tancat per una tanca d'al??ria superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'ediﬁci i de
la bas da i convenientment senyalitzada.
S'han de col?locar proteccions com xarxes, lones, aix? com una pantalla inclinada r?gida que sobresur de la fa?ana una
distancia de 2 m com a m?nim.
En el cas de que hi hagi materials combus bles es disposar?, com a m?nim, d'un ex ntor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les ediﬁcacions ve?nes, s'han de col?locar tes monis 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 c?rrega, en funci? 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 far? una revisi? general de les parts que hagin de quedar dretes i de les ediﬁcacions ve?nes per a
observar les lesions que hagin pogut sor r.
Mentre es du a terme la consolidaci? deﬁni va es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bas des i les tanques.
Quan s'apreci? alguna anomalia en els elements col?locats o en el seu funcionament, es no ﬁcar? immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
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 construcci?.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per
acumulaci? de material.
No es dipositar? runa damunt de les bas des.
No s'acumular? 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'acumular? runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que es guin en bon estat.
En ﬁnalitzar la jornada, no han de romandre elements de les ediﬁcacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosf?riques o b? altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjan?ant lones o pl?s cs, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=230&tipo=DIBA
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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 p?blic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el m?nim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions ve?nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formaci? de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operaci? de c?rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess?ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i c?rrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la c?rrega 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 despla?aments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets s?n de tancament, s'enderrocaran les que no s?n estructurals despr?s 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 c?rrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els rants ﬁns el seu
enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'al??ria 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 hagu?s cedit, no es trauran els envans sense apuntalar pr?viament el sostre.
PLAQUES DE FORMIG? PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'est? enderrocant, despr?s de treure els vidres.
Es podr? desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debili n 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 m?s gran a l'adm?s per a grua.
Si es preveuen despla?aments 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 superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnol?gica de la Ediﬁcaci?n: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
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Par da 113
Arrebossat reglejat sobre parament ver cal interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

K811 - ARREBOSSATS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de cal?, morter mixt o morter por?s drenant, aplicats en paraments
horitzontals o ver cals, interiors o exteriors i formaci? d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment r?pid.
S'han considerat els pus seg?ents:
Arrebossat esquerdejat
Arrebossat a bona vista
Arrebossat reglejat
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Arrebossat esquerdejat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Aplicaci? del reves ment
Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Execuci? de les mestres
Aplicaci? del reves ment
Acabat de la superf?cie
Cura del morter
Repassos i neteja ﬁnal
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat ?s deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de
tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat ?s remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni ﬁssures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
Arrebossat amb morter por?s drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
Dist?ncia entre mestres: <= 150 cm
Toler?ncies d'execuci? per l'arrebossat:
Planor:
Acabat esquerdejat: ? 10 mm
Acabat a bona vista: ? 5 mm
Acabat reglejat: ? 3 mm
Aplomat (parament ver cal):
Acabat a bona vista: ? 10 mm/planta
Acabat reglejat: ? 5 mm/planta
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Nivell (parament horitzontal):
Acabat a bona vista: ? 10 mm/planta
Acabat reglejat: ? 5 mm/planta
Toler?ncies quan l'arrebossat ?s a bona vista o reglejat:
Guix de l'arrebossat: ? 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execuci? en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior
cal, a m?s, que funcioni l'evacuaci? d'aig?es.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col?locar tots els elements que hagin d'anar ﬁxats als paraments i no diﬁcul n l'execuci? del reves ment.
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat ?s esquerdejat, s'ha d'aplicar llan?ant amb for?a el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat ?s a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat ?s reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat ?s esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb for?a sobre els paraments i la segona
esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat ?s deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb for?a sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara es gui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superf?cie del morter.
Per a fer assecatges ar ﬁcials es requereix l'autoritzaci? expl?cita de la DF.
No s'han de ﬁxar elements sobre l'arrebossat ﬁns que hagin passat set dies, com a m?nim, o s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
Amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
En paraments ver cals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 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 ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
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Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que conﬁguren les obertures, com ?s ara bas ments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 12
Enrajolat de parament ver cal interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica ( pus gresite) de 2,5x2,5cm,
subministrades en plaques quadrades de 31,9 cm, col.locades amb
K82 ? ENRAJOLATS
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reves ments realitzats amb rajola, aplicats en paraments ver cals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o
ver cals i arrimadors.
S'han considerat els reves ments seg?ents:
Enrajolat amb rajola cer?mica esmaltada
Reves ment realitzat amb rajola cer?mica comuna d'elaboraci? mec?nica o manual.
Trencad?s amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
Enrajolat amb rajola cer?mica vidrada, rajola de val?ncia o rajola reproducci? de rajola existent, en interiors
Enrajolat amb rajola de gres premsat o extru?t
S'han considerat els morters seg?ents:
Morter adhesiu
Morter p?rtland 1:4, nom?s per a paraments d'al??ria inferior o igual a 3 m
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Col?locaci? de les peces ﬁxades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el reves ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superf?cie amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en reves ments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superf?cie.
L'especejament ha de complir les especiﬁcacions subjec ves requerides per la DF.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del reves ment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no
ﬁxa d'altres condicions.
Si el reves ment ?s fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetraci? de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el reves ment i qualsevol sor nt del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superf?cie de reves ment entre junts de dilataci?: <= 20 m2
Dist?ncia entre junts de dilataci?:
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=230&tipo=DIBA
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Parament interior: <= 8 m
Parament exterior: <= 3 m
Ampl?ria dels junts de dilataci?: >= 10 mm
Gruix del morter:
Morter: 10-15 mm
Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del reves ment han de ser rectes.
Ampl?ria dels junts:
- Rajola comuna d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, esmaltada o vidriada: >= 1 mm - Rajola comuna d'elaboraci?
manual: >= 5 mm
Toler?ncies d'execuci?:
Planor:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, refractaria o gres: ? 2 mm/2 m
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 4 mm/2 m
Ampl?ria junts:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia o vidriada:
Parament interior ? 0,5 mm
Parament exterior ? 1 mm
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 2 mm
Rajola refractaria o gres: ? 1 mm
Paral?lelisme entre els eixos dels junts: ? 1 mm/m
Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
Ver calitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
TRENCAD?S:
La composici? del trencad?s ha de seguir les especiﬁcacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribuci? de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres
48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar difer?ncies de tonalitat.
COL?LOCACI? AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir
l'adher?ncia del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superf?cies de
menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superf?cie amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm
de fond?ria).
COL?LOCACI? AMB MORTER P?RTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
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Les peces per col?locar han de tenir la humitat necess?ria per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la pe?a.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
En reves ment de paraments, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 14
Desguàs sifònic per a dutxa encastada al paviment, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un
ramal de PVC
KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els pus de col·locació següents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sifó de llautó
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàs c
Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
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La posició ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en ver cal entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàs c.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàs c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un
lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a
facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Ediﬁcación Parte 2. Documento
Básico de Salubridad DB-HS.

Par da 15
Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, ﬁns a baixant, caixa
o clavegueró

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.
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2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un
lubricant adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a
facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?
sico de Salubridad DB-HS.

Par da 18
Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de
diﬁcultat mitjà i col·locat encastat
KF5 - TUBS DE COURE
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col?locades i els seus elements auxiliars de connexi?.
S'han considerat els pus d'unitat d'obra seg?ents:
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Instal?laci? dels tubs
S'han considerat els pus d'uni? seg?ents:
Connectat a pressi?
Soldat per capil?laritat
S'han considerat els pus de col?locaci? seg?ents:
Col?locaci? superﬁcial
Soterrat
Encastat
S'han considerat els graus de diﬁcultat de muntatge seg?ents:
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs f?cilment accessibles
(muntants, etc.)
Grau mitj?, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacci?, etc.)
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors,
etc.)
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Tubs:

Replanteig del tra?at
Muntatge en la seva posici? deﬁni va
Execuci? de totes les unions necess?ries
Re rada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal?laci? han de ser compa bles entre si.
TUBS:
En les instal?lacions amb tubs connectats a pressi?, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? dels accessoris de compressi?.
En les instal?lacions de tub soldat per capil?laritat, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? d'accessoris soldats per capil?laritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secci? del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el
recorregut.
Les canonades per les que circulen gasos amb pres?ncia eventual de condensats, han de tenir un pendent m?nim del 0,5%
per a possibilitar l'evacuaci? d'aquests condensats.
La superf?cie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor el?ctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
La canonada que, en r?gim de treball, s'escalﬁ, s'ha de separar de les ve?nes >= 250 mm.
Les conduccions que por n aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g
El pas a trav?s d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material el?s c.
Els passamurs han de sobresor r >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL?LOCATS SUPERFICIALMENT:
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Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral?lelament respecte a
l'estructura de l'ediﬁci. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separaci? entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separaci? ha d'augmentar
convenientment si han d'anar a?llats.
Els disposi us de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineaci? del tub.
Els suports s'han de ﬁxar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella el?s ca. El suport no s'ha de
soldar al tub.
No es poden transmetre esfor?os entre la canonada i els elements que la suporten.
Separaci? m?xima entre suports (en metres):
+----------------------------------------------------------- ? ? Di?metre del tub (mm) ? ? ?----------------------------------------? ? ? 6 - 8 ? 12 22 ? 28 - 54 ? 64 - 108 ? ?-------------------?--------?---------?----------?----------? ?Trams ver cals ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? <= 3,7 ?
?Trams horitzontals ? <= 1,2 ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? +----------------------------------------------------------Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar dins de beines de protecci? adequada, que perme la lliure
dilataci?.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar envoltades de sorra ﬁna rentada o inert.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de comen?ar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col?locaci?.
La seva instal?laci? no ha d'alterar les caracter?s ques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la uni? dels tubs no s'han de for?ar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal?laci? s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
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m de llarg?ria instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les p?rdues de material com a conseq??ncia dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La norma va ha de ser l'espec?ﬁca a l'?s a qu? es des ni.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta implantaci? de les conduccions a l'obra segons el tra?at previst.
Veriﬁcaci? de l'?s de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
Veriﬁcaci? que l'execuci? es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'?s de la instal?laci?.
S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resist?ncia mec?nica establertes al RITE. Les proves
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funci? del pus de ﬂuid
transportat.
Veriﬁcaci? de l'?s dels elements d'uni? adequats, la correcta execuci? de soldadures, i l'?s dels elements
d'interconnexi? adequats amb els equips de la instal?laci?.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Manteniment de la instal?laci?.
Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de veriﬁcar per mostreig diferents punts de la instal?laci?, en cas de deﬁci?ncies, s'ha de realitzar un mostreig
extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, veriﬁcant tota la instal?laci?. Als trams d'instal?laci?
ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultaci? dels tubs.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini
la DF.

Par da 19
Subministrament i col·locació de cor na de dutxa de poliester (teixit hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2,
qualitat mínima 300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i ﬁlet de plom a la part baixa i d'un màxim de 2,00 m
d'alçada. Inclou barra de suport plas ﬁcada (recta o en angle), anelles i accessoris

KJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements seg?ents:
Saboneres murals o per encastar al taulell
Accessoris per a banys adaptats, barres ﬁxes, barres aba bles i seients, col·locats amb ﬁxacions mec?niques.
Dispensador de paper col·locat amb ﬁxacions mec?niques
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Porta rotlles col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Tovalloler, col·locat amb ﬁxacions mec?niques
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler:
Replanteig
Muntatge, ﬁxaci? i anivellament
Re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Accessoris per a banys adaptats:
Replanteig de la posici? de l'element
Fixaci? de l'element al parament
Col·locaci? dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'?s pel qual es des na sigui l'?p m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: ? 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha ﬁxar al taulell amb els disposi us de subjecci? previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecci? s?lida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar ﬁxat mitjançant dos suports com a m?nim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perqu? perme agafar-s'hi amb força en la
transfer?ncia lateral a w?ters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament ser? batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Aplomat (posici? ver cal): ? 3 mm
Horitzontalitat (posici? horitzontal): ? 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·laci? es far? un replanteig.
S'ha de comprovar que les caracter?s ques del producte corresponen a les especiﬁcades al projecte.
Un cop col·locat, es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es ndr? cura de no fer malb? el taulell al apretar els cargols de ﬁxaci?.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha norma va de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoci? de l'accessibilitat i
de supressi? de barreres arquitect?niques, i d'aprovaci? del Codi d'accessibilitat.

Par da 22
Subministrament i col·locació d'un segon suport per a telèfon de dutxa, mural, muntat superﬁcialment a una alçada de
1,10 m

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
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Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un
lubricant adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a
facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?
sico de Salubridad DB-HS.
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Par da 25
Formació de recinte de dutxa (ﬁns a 1m² de superﬁcie) en subs tució de banyera
KJ12 - PLATS DE DUTXA
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col?locaci? i connexi? a la xarxa d'evacuaci? de plat de dutxa, encastat o col?locat sobre el paviment.
S'han considerat els materials seg?ents:
Porcellana
Gres esmaltat
Planxa d'acer
Resina
Acr?lica
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col?locaci? de la dutxa a l'espai previst
Anivellaci? correcte per a rebre l'enrajolat
Connexi? a la xarxa d'evacuaci?
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte.
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? amb el conducte d'evacuaci?.
La resoluci? dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reﬂec da en el projecte o la indicada per la DF.
Les conduccions met?l?liques de l'aparell han de tenir instal?lada la connexi? a terra amb cable de coure nu, de secci? 2,5
mm2 en tots els casos.
Si el plat de dutxa ?s de planxa d'acer, tamb? es connectar? al cos d'aquest.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Horitzontalitat: ? 1 mm/m
Contacte reves ment-plat de dutxa: ? 1,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No hi ha condicions espec?ﬁques del proc?s d'instal?laci?.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja Tensi?n. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta instal?laci? dels materials i equips a l'obra
Veriﬁcaci? de la correcta execuci? de la instal?laci? segons instruccions de fabricant.
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Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especiﬁca a la
taula d'assaigs i quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzar? l'assaig de cabals m?nims, considerant el funcionament simultani de les instal?lacions suscep bles de fer-ho
a la realitat. Es veriﬁcar?: el total de la instal?laci?, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini
la DF.

Par da 3
Arrencada d'enrajolat, en parament ver cal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització 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
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Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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.
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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 re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 36
Desmuntatge i muntatge de nou de les aixetes de la banyera o de la dutxa

KJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superﬁcialment o
encastades.
S'han considerat els elements seg?ents:
Aixeta connectada al tub d'alimentaci?
Bateria mural connectada al tub d'alimentaci? i al de desgu?s, si porta sobreixidor incorporat
Broc connectat al tub d'alimentaci? i la de desgu?s, si porta sobreixidor incorporat
Ruixador connectat al braç de la dutxa
Suport per a dutxa de tel?fon
Tub ﬂexible connectat al tub d'alimentaci? i a la dutxa de tel?fon
Dutxa de tel?fon connectada a tub ﬂexible
Fluxor amb aixeta de regulaci? i tub de desc?rrega incorporats
Colze d'enllaç
Mecanisme per a cisterna de desc?rrega o d'alimentaci? connectat a l'aparell sanitari
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col·locaci? de l'aixeta o l'accessori
Segellat dels junts
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
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L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte
i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alç?ria de muntatge de l'element ha de ser la reﬂec da en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben ﬁxat al seu suport.
S'ha de garan r l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentaci? i amb els de desgu?s quan calgui.
En l'aixeta, l'?rgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el dis n u vermell i el de
l'aigua freda a la dreta amb el dis n u blau.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Nivell: ? 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? de l'aixeta amb el tub d'alimentaci? i de la connexi? del tub de desc?rrega
amb l'aparell sanitari.
Si ?s ﬂuxor an robatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador
encastat directament a la paret, de manera que perme el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? de l'aixeta amb el tub d'alimentaci? i de la connexi? del tub de desc?rrega
amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
La posici? de l'element respecte al pl? del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el reves ment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?
sico de Salubridad DB-HS.

Par da 4
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
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L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
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DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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 re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 7
Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
K21J_01 - ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Operacions de preparació
Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Enderroc dels fonaments si es el cas
Neteja de la super cie de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova u lització dels materials que indica la DT, descàrrega i classiﬁcació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des nin (transport a abocador,
reu lització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté ﬂuids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es ndrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest ﬁ. Si aquests
punts es varen re rar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la
part que no es re ra ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suﬁcients i evitar danys a
les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o en el
seu defecte, la DF.
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Els treballs s'han de fer de manera que moles n el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'u lització d'abocador, el contrac sta no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament es gui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que es gui cons tuïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 73
Pe tes reparacions de manteniment dels mecanismes, de la cisterna del vàter, de les aixetes (aixetes mal collades, canvi
de juntes), del desguàs del wc, del sifó del lavabo i actuacions similars

KD1R - REPARACI? DE DESGUASSOS I BAIXANTS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparaci? de junts de baixants de ﬁbrociment
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Re rada del junt an c
Preparaci? de la secci? a rejuntar
Execuci? del nou junt
Re rada de l'obra de les restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
El junt ha de ser con nu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superf?cie uniforme.
Ha de quedar ben adherit al suport. La uni? ha de ser estanca.
La uni? no ha de ser r?gida per tal de permetre pe ts moviments al tub.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
Abans de dur a terme la nova uni? s'han de re rar les restes del junt an c i s'han de preparar les superf?cies de suport. El
fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Per a l'aplicaci? del junt, es seguiran les instruccions del fabricant del producte.
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El producte s'ha d'aplicar for?ant-ne la penetraci?.
Un cop reparat el junt, es netejaran els tubs de les restes de segellant que n'hagin pogut quedar adherides i es deixar? la
superf?cie dels tubs preparada per a l'acabat que si hagi de fer.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de junt realment reparat amidat segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

SUBMINISTRAMENT D'AJUDES TÈCNIQUES. CONDICIONS TÈCNIQUES D'APLICACIÓ
1. SUBMINISTRAMENT
Els productes hauran de ser subministrats i instal·lats al lloc corresponent, amb els elements i accessoris necessaris per a
l'ús immediat. Quan siguin productes que no nguin a part preu de col·locació amb ﬁxacions mecàniques, s'entén que el
preu de l'oferta comprèn tanmateix la instal·lació.
Les ajudes tècniques considerades són les següents:
1) Agafadors
2) Barres de recolzament ﬁxes
3) Barres de recolzament ar culades
4) Passamans
5) Seients
6) Tiradors de portes de pas, de portes d'armari i de calaixos
7) Protectors de paret
8) Alces
9) Elements pel desplaçament
10) Elements pel llit
11) Elements per a la comunicació
2. GARANTIA
El termini de garan a de tots els productes serà com a mínim de dos anys, a comptar des de la data de recepció dels
treballs.
El període de garan a inclourà:
a) La subs tució de l'element quan presen vicis o defectes de material o funcionament que n'impedeixin el
funcionament correcte.
b) la reparació de les parts defectuoses (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) i subs tució de l'element mentre en
duri la reparació, si s'escau.
3. REPOSICIÓ
El proveïdor haurà de garan r la reposició de les diferents parts de l'element per un període mínim de 5 anys.
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4. COMPLIMENT DE NORMATIVA
Caldrà acreditar el compliment de la legislació vigent i la norma va d'obligat compliment rela va als productes oferts,
amb el cer ﬁcat corresponent al compliment de la marca CE. Es podran acreditar altres dis n us de qualitat al que
es gui sotmès el procés de fabricació.
Cal que els elements s'adap n al Codi d'Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) en allò que els hi sigui d'aplicació.
Es ndrà en compte en par cular l'annex 7. de principals paràmetres d'accessibilitat, pel que fa a prestacions funcionals i
condicions de col·locació.
5. LLIURAMENT
El lliurament inclou el subministrament i la col·locació de tots els productes, així com el muntatge i la instal·lació dels
elements que ho requereixin i la re rada dels embalatges.
Els productes hauran d'anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte
dels productes ocasionat en el transport ﬁns el punt d'u lització anirà a càrrec de l'empresa proveïdora.
El desembalatge i recollida de residus generats durant el desembalatge i instal·lació del producte aniran a càrrec de
l'adjudicatari.
L'adjudicatari re rarà de l'habitatge els residus generats el mateix dia del subministrament i en farà un tractament
d'acord a la legislació vigent.
Aniran a càrrec de l'adjudicatari la reparació del desperfectes ocasionats a l'habitatge o llocs comuns de l'ediﬁci durant el
transport intern i el muntatge de les ajudes tècniques.
6. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
Els diversos productes es distribuiran i muntaran en els llocs on s'ubicaran deﬁni vament, seguint les instruccions de
l'empresa de coordinació i seguiment tècnic.
Els equips que requereixin muntatge es desembalaran, es muntaran i es col·locaran en el lloc deﬁni u.
Els aparells que necessi n instal·lació es deixaran connectats a les instal·lacions previstes pel seu funcionament.
Els productes es consideraran subministrats quan es guin completament instal·lats al seu lloc d'ús ﬁnal, amb els
elements i accessoris necessaris per al seu ús immediat.
Quan donades les caracterís ques del producte subministrat sigui convenient o necessari donar a l'usuari unes
instruccions de funcionament i manteniment, caldrà aportar aquest informació en el moment de la instal·lació.
Les possibles actuacions d'obra civil necessàries derivades de la instal·lació del producte (ﬁxacions mecàniques) seran a
càrrec de l'adjudicatari, així com els possibles desperfectes ocasionats al llarg de l'actuació.
7. ALTRES CONDICIONS
Les super cies dels materials han de ser resistents als cops i al ratllat, i que no es degradin per efecte de la llum, del
contacte amb l'aigua ni de l'ús.
El disseny ha de respondre a una exigència de fàcil subs tució de qualsevol part deteriorada. Amb formes arrodonides i
sense racons, per tal de evitar danys a les persones i permetre una fàcil neteja.
Els productes seran adequats a les necessitats de l'usuari i/o ergonòmics per la persona que atengui o ajudi a l'usuari.
Els models vindran avalats per cer ﬁcats de proves de trencament, de desgast, de resistència a substàncies i ambients
agressius o de qualsevol altre pus, fetes per laboratoris de proves reconeguts oﬁcialment.

COL·LOCACIÓ D'AJUDES TÈCNIQUES. CRITERIS CONSTRUCTIUS
1. FIXACIONS MECÀNIQUES

www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=230&tipo=DIBA

36/38

9/9/2019

Gestor de expedientes - Documento de Encargo: Diputación

En general no es poden ﬁxar mecànicament ajudes tècniques sobre envans que no siguin prou resistents, com són els de
cartó guix (ex: pladur), i els de fusta.
En el cas de ﬁxacions mecàniques en un parament enrajolat, cal assegurar-se que les rajoles es guin ben adherides a la
paret. Per exemple, una manera fàcil de veriﬁcar-ho és com segueix:
Picant amb una clau es pot escoltar si estan en enganxades o no
- si sona a buit, NO
- si "resona" (fa clinc), SI
S'ha d'evitar fer el forat a la cantonada de la rajola, doncs és més fàcil que es trenqui.
Evitar malmetre instal·lacions encastades a les parets. Cal prendre les precaucions necessàries, per això unes mesures de
precaució són les següents:
Allunyar els punts de ﬁxació de
aixetes, comandaments, punts de sor da d'aigua
endolls o interruptors caixes de registre
Allunyar els punts de ﬁxació dels possibles recorreguts de canonades d'aigua
evitar els recorreguts ver cals o horitzontals molt propers a les aixetes
evitar els recorreguts que uneixen una caixa d'unió amb un mecanisme elèctric
4.3.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions de seguretat i salut

DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
D'acord amb els Criteris generals d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, aprovats per la Comissió
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball el dia 31 de gener de 2001, es tracta d'obres eventuals, que es deﬁneixen de la
següent manera:
Consisteixen en treballs que es consideren de construcció però que s'exerceixen durant un període de temps molt curt,
segons les necessitats eventuals. Solen ser de reparació o manteniment i no són objecte de llicència d'obres ni de
documentació tècnica de cap pus.
Aquests treballs es fan en llocs que no tenen la consideració de centre de treball ni per a l'empresa ni per als treballadors.
Si fos el cas, davant la presència simultània de diverses empreses o treballadors autònoms, aquests s'haurien de
coordinar segons el que es disposa a l'ar cle 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Aquest pus d'obra la fan treballadors que treballen en règim de desplaçament. Cada empresa que pres aquest pus de
treball ha de fer la seva avaluació de riscos tenint en compte aquest règim de treball, si bé d'una manera genèrica perquè
no és possible conèixer les caracterís ques exactes de cada lloc en què caldrà intervenir.
No és possible sotmetre aquest pus de treball, per la seva naturalesa, a un avís previ.
Aquest pus d'obra requereix:
Avaluació de riscos, si bé tenint en compte aquests treballs de manera genèrica, tal com s'ha dit anteriorment.
Compliment de l'annex IV del RD 1627/97, que s'ha de tenir en compte en l'avaluació de riscos.
Les disposicions del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció són
d'aplicació a les empreses que intervenen en les obres de construcció, incloses l'avaluació de riscos i la planiﬁcació de
l'ac vitat preven va, d'acord amb l'ar cle 1.3 del RD 1627/97.
D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, cada empresa ha de tenir la seva organització de prevenció. Mitjançant
aquesta organització, ha d'exercir les ac vitats preven ves, que són una obligació general.
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La documentació a redactar per l'empresa adjudicatària en relació a les disposicions adoptades en matèria de seguretat i
salut es presentaran a l'empresa de coordinació i seguiment tècnic abans del inici dels treballs.
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PROGRAMA D'ARRANJAMENT D'HABITATGES PER A PERSONES GRANS

INFORME DE PRESCRIPCIÓ D'ACTUACIONS

IDENTIFICACIÓ
DESTINATARI

ABS-Diputació de Barcelona

NÚM. D'EXPEDIENT

ELABORAT PER

UTE Ilunion Salud - Arquitectura i Accessibilitat

2019-08138-006

INDEX
1.- Sol·licitant
1.1.- Dades de l'expedient
2.- Resum d'actuacions a dur a terme
3.- Detall de les actuacions
3.1.- Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
3.2.- Fotografies
3.3.- Croquis
4.- Condicions de les actuacions
4.1.- Dimensions i/o condicions d'ús
4.2.- Condicions d'execució
4.3.- Condicions de seguretat i salut

Per l'empresa de coordinació i seguiment tècnic UTE Ilunion Salud - Arquitectura i Accessibilitat

Signat: Genís Àvila Casademont
Data:

1.1.- SOL·LICITANT. Dades de l'expedient
MUNICIPI

Moià

NÚM. EXPEDIENT

2019-08138-006
Codi INE- XX
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2.- RESUM D'ACTUACIONS A DUR A TERME
LLOC
B
A
A
B
B

CODI
1.1.1
4.1.02
4.2.1
1.2.2
1.4.1

ACTUACIÓ AUTORITZADA / ELEMENT A SUBMINISTRAR
Substitució de banyera per dutxa
Barres de recolzament fixes
Col·locació d'ajudes tècniques
Adaptació de wc
Eliminació de bidet
TOTAL

PRESSUPOST
1.275,02 €
30,98 €
16,24 €
345,77 €
50,38 €
1718,39 €

3.1.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Partides, preus unitaris, amidaments i pressupost
1.1.1

Substitució de banyera per dutxa
1

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

20,16 €/m²

0,50 m²

10,08 €

3

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

19,54 €/m²

1,00 m²

19,54 €

4

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor

23,44 €/m²

1,00 m²

23,44 €

7

Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa
d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre contenidor

131,70 €/u

1,00 u

131,70 €

12

Enrajolat de parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària,
amb rajola ceràmica (tipus gresite) de 2,5x2,5cm, subministrades en
plaques quadrades de 31,9 cm, col.locades amb

66,46 €/m²

1,00 m²

66,46 €

15

Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea
d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

29,59 €/m

1,00 m

29,59 €

16

Reparació de desguassos i baixants. Reparació de junts de baixants
de fibrociment amb nou rejuntat i segellat amb massilla asfàltica
d'aplicació en calent

12,95 €/u

1,00 u

12,95 €

18

Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm
de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

19,66 €/m

2,00 m

39,32 €

19

Subministrament i col·locació de cortina de dutxa de poliester (teixit
hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2, qualitat mínima
300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i filet de plom a la part
baixa i d'un màxim de 2,00 m d'alçada. Inclou barra de suport
plastificada (recta o en angle), anelles i accessoris

37,48 €/u

1,00 u

37,48 €

22

Subministrament i col·locació d'un segon suport per a telèfon de
dutxa, mural, muntat superficialment a una alçada de 1,10 m

7,85 €/u

1,00 u

7,85 €

26

Formació de recinte de dutxa (d'1m² a 1,20m² de superficie) en
substitució de banyera

844,12 €/u

1,00 u

844,12 €

36

Desmuntatge i muntatge de nou de les aixetes de la banyera o de la
dutxa

5,10 €/u

1,80 u

9,18 €

113

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

43,31 €/m²

1,00 m²

43,31 €

TOTAL

1275,02 €

4.1.02

Barres de recolzament fixes

403

Barra recta (una dimensió) 300 mm amb punts de recolzament amb
fixacions mecàniques (col·locació a part segons partida 601 de
col·locació d'ajudes tècniques)

11,85 €/u

1,00 u

11,85 €

405

Barra recta (una dimensió) 600 mm amb punts de recolzament amb
fixacions mecàniques (col·locació a part segons partida 601 de
col·locació d'ajudes tècniques)

19,13 €/u

1,00 u

19,13 €

TOTAL

30,98 €

2,00 u

16,24 €

TOTAL

16,24 €

20,16 €/m²

1,00 m²

20,16 €

23,44 €/m²

1,00 m²

23,44 €

4.2.1

Col·locació d'ajudes tècniques

601

1.2.2

Col·locació d'agafador o de barra de recolzament fixa simple amb 2
punts de recolzament amb fixacions mecàniques (subministrament a
part segons catàleg d'ajudes tècniques, elements 401, 403, 404, 405,
406)

8,12 €/u

Adaptació de wc
1
4

Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
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12

Enrajolat de parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària,
amb rajola ceràmica (tipus gresite) de 2,5x2,5cm, subministrades en
plaques quadrades de 31,9 cm, col.locades amb

66,46 €/m²

1,00 m²

66,46 €

16

Reparació de desguassos i baixants. Reparació de junts de baixants
de fibrociment amb nou rejuntat i segellat amb massilla asfàltica
d'aplicació en calent

12,95 €/u

1,00 u

12,95 €

18

Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm
de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
encastat

19,66 €/m

1,00 m

19,66 €

44

Desmuntatge i muntatge d'inodor de sortida vertical/horitzontal,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

122,71 €/u

1,00 u

122,71 €

45

Desguàs d'inodor de tub de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació
B, de diàmetre 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

40,51 €/m

1,00 m

40,51 €

72

Neteja i consolidació de paviment de rajola ceràmica amb producte
mineralitzador de base hidròfuga transpirant

24,75 €/m²

1,00 m²

24,75 €

73

Petites reparacions de manteniment dels mecanismes, de la cisterna
del vàter, de les aixetes (aixetes mal collades, canvi de juntes), del
desguàs del wc, del sifó del lavabo i actuacions similars

15,13 €/u

1,00 u

15,13 €

TOTAL

345,77 €

25,63 €/u

1,00 u

25,63 €

24,75 €/m²

1,00 m²

24,75 €

TOTAL

50,38 €

1.4.1

Eliminació de bidet

71

Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre contenidor

72

Neteja i consolidació de paviment de rajola ceràmica amb producte
mineralitzador de base hidròfuga transpirant

Observacions:
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3.2.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Fotografies
- Fotografia de la banyera i el seu entorn proper

- Fotografia del bidet i el seu entorn proper

1.1.1-Substitució de banyera per dutxa
4.1.02-Barres de recolzament fixes
4.2.1-Col·locació d'ajudes tècniques
1.2.2-Adaptació de wc

1.4.1-Eliminació de bidet

- tubs darrera
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3.3.- DETALL DE LES ACTUACIONS. Croquis
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4.1.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Dimensions i/o condicions d'ús

1.1.1 Subs tució de banyera per dutxa
RECOMANABLE QUAN
· Usuari de cadira de rodes (actual o futur)
- Es pot fer el desguàs arran de terra
· No es pot fer excepcionalment el desguàs arran de terra i cal complementar-ho amb un anivellament de paviments
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Espai de dutxa =80x120cm
· Terra an lliscant mullat
· Possibilitat d'arribar-hi en cadira de rodes, pas =80cm
4.1.02 Barres de recolzament ﬁxes
RECOMANABLE QUAN
· L'usuari té diﬁcultats en la marxa però manté la capacitat de transferir-se· Si hi ha hemiparesia afecta la col·locació de
l'element (dreta o esquerra)
· Augmenta la seguretat de l'usuari quan s'ha de posar dempeus
· Facilita la transferència amb seguretat
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· 1,2 o 3 dimensions, segons necessitats par culars
· Alçada barra horitzontal 90cm de terra
· Distància barra ver cal 10-15cm a par r del seient
4.2.1 Col·locació d'ajudes tècniques
RECOMANABLE QUAN
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS

1.2.2 Adaptació de wc
RECOMANABLE QUAN
· Usuari amb capacitat per asseure's i aixecar-se (ara o futur)
· Usuari amb cadira de rodes que pot fer transferència frontal o lateral al wc
· L'ús d'ajudes tècniques com un alçavàter o un agafador pot millorar el seu ús.
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
· Les par culars de les actuacions escollides (incloure)
1.4.1 Eliminació de bidet
RECOMANABLE QUAN
· Per disposar de més espai quan es va en cadira de rodes (o cadira de dutxa):
- per arribar ﬁns les diferents peces sanitàries
(dutxa, banyera, wc, lavabo) pas =80cm
- per disposar d'espai lateral (al costat de banyera o wc)
per transferència o per ubicar-se l'acompanyant ample =80cm
- per disposar d'espai d'apropament frontal:
al lavabo =80x120
o al wc amb grua =80x120
DIMENSIONS I/O CONDICIONS D'ÚS
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=231&tipo=DIBA
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· Comprovar que s'han generat els espais necessaris:
- de pas =80cm
- d'apropament lateral ample =80cm
- d'apropament frontal =80x120cm

4.2.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions d'execució

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES ACTUACIONS I DE LES PARTIDES D'OBRA
Criteris Generals
Seran d'aplicació les condicions tècniques generals de cadascuna de les actuacions i les condicions tècniques par culars de
les par des d'obra.
Aquestes úl mes es corresponen amb les elaborades per l'Ins tut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, que es
transcriuen. Es tracta de condicions genèriques, de les quals s'ha d'aplicar tot allò que es correspongui amb la par da del
pus d'actuació. Cada par da d'obra té la seva condició tècnica. Una mateixa condició tècnica pot ser compar da per més
d'una par da d'obra. Es manté la referència ITEC.
Par da 1
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
Material sintè c i capa d'anivellació
Terratzo i capa de sorra
Solera de formigó
Esglaó
Reves ment d'esglaó
Recrescut de morter de ciment
Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
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Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
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 des nin (transport a abocador, reu lització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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.
El contrac sta 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 subs tució 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.
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, molès es o perjudicar les construccions, bens o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=231&tipo=DIBA
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaproﬁtament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la norma va vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bas des.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'ediﬁcacions i elements
aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de super cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados ar culos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes rela vos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 1
Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=231&tipo=DIBA
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Material sintè c i capa d'anivellació
Terratzo i capa de sorra
Solera de formigó
Esglaó
Reves ment d'esglaó
Recrescut de morter de ciment
Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
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 des nin (transport a abocador, reu lització,
eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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.
El contrac sta 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 subs tució provisional dels serveis afectats per els treballs
Mitjans d'evacuació i especiﬁcació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
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Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molès es o perjudicar les construccions, bens o persones de
l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaproﬁtament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la norma va vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de
compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bas des.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'ediﬁcacions i elements
aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de super cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)
*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados ar culos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes rela vos a la construcción de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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Par da 113
Arrebossat reglejat sobre parament ver cal interior, a 3,00m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

K811 - ARREBOSSATS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de cal?, morter mixt o morter por?s drenant, aplicats en paraments
horitzontals o ver cals, interiors o exteriors i formaci? d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment r?pid.
S'han considerat els pus seg?ents:
Arrebossat esquerdejat
Arrebossat a bona vista
Arrebossat reglejat
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Arrebossat esquerdejat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Aplicaci? del reves ment
Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Execuci? de les mestres
Aplicaci? del reves ment
Acabat de la superf?cie
Cura del morter
Repassos i neteja ﬁnal
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat ?s deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de
tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat ?s remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni ﬁssures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
Arrebossat amb morter por?s drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
Dist?ncia entre mestres: <= 150 cm
Toler?ncies d'execuci? per l'arrebossat:
Planor:
Acabat esquerdejat: ? 10 mm
Acabat a bona vista: ? 5 mm
Acabat reglejat: ? 3 mm
Aplomat (parament ver cal):
Acabat a bona vista: ? 10 mm/planta
Acabat reglejat: ? 5 mm/planta
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Nivell (parament horitzontal):
Acabat a bona vista: ? 10 mm/planta
Acabat reglejat: ? 5 mm/planta
Toler?ncies quan l'arrebossat ?s a bona vista o reglejat:
Guix de l'arrebossat: ? 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les
parts afectades.
Per a iniciar-ne l'execuci? en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior
cal, a m?s, que funcioni l'evacuaci? d'aig?es.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col?locar tots els elements que hagin d'anar ﬁxats als paraments i no diﬁcul n l'execuci? del reves ment.
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat ?s esquerdejat, s'ha d'aplicar llan?ant amb for?a el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat ?s a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat ?s reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat ?s esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb for?a sobre els paraments i la segona
esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat ?s deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb for?a sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara es gui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superf?cie del morter.
Per a fer assecatges ar ﬁcials es requereix l'autoritzaci? expl?cita de la DF.
No s'han de ﬁxar elements sobre l'arrebossat ﬁns que hagin passat set dies, com a m?nim, o s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARREBOSSAT:
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
Amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
En paraments ver cals:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 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 ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
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Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que conﬁguren les obertures, com ?s ara bas ments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 12
Enrajolat de parament ver cal interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica ( pus gresite) de 2,5x2,5cm,
subministrades en plaques quadrades de 31,9 cm, col.locades amb
K82 ? ENRAJOLATS
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reves ments realitzats amb rajola, aplicats en paraments ver cals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o
ver cals i arrimadors.
S'han considerat els reves ments seg?ents:
Enrajolat amb rajola cer?mica esmaltada
Reves ment realitzat amb rajola cer?mica comuna d'elaboraci? mec?nica o manual.
Trencad?s amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
Enrajolat amb rajola cer?mica vidrada, rajola de val?ncia o rajola reproducci? de rajola existent, en interiors
Enrajolat amb rajola de gres premsat o extru?t
S'han considerat els morters seg?ents:
Morter adhesiu
Morter p?rtland 1:4, nom?s per a paraments d'al??ria inferior o igual a 3 m
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Col?locaci? de les peces ﬁxades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el reves ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superf?cie amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en reves ments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superf?cie.
L'especejament ha de complir les especiﬁcacions subjec ves requerides per la DF.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del reves ment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no
ﬁxa d'altres condicions.
Si el reves ment ?s fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetraci? de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el reves ment i qualsevol sor nt del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superf?cie de reves ment entre junts de dilataci?: <= 20 m2
Dist?ncia entre junts de dilataci?:
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Parament interior: <= 8 m
Parament exterior: <= 3 m
Ampl?ria dels junts de dilataci?: >= 10 mm
Gruix del morter:
Morter: 10-15 mm
Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del reves ment han de ser rectes.
Ampl?ria dels junts:
- Rajola comuna d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, esmaltada o vidriada: >= 1 mm - Rajola comuna d'elaboraci?
manual: >= 5 mm
Toler?ncies d'execuci?:
Planor:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, refractaria o gres: ? 2 mm/2 m
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 4 mm/2 m
Ampl?ria junts:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia o vidriada:
Parament interior ? 0,5 mm
Parament exterior ? 1 mm
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 2 mm
Rajola refractaria o gres: ? 1 mm
Paral?lelisme entre els eixos dels junts: ? 1 mm/m
Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
Ver calitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
TRENCAD?S:
La composici? del trencad?s ha de seguir les especiﬁcacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribuci? de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres
48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar difer?ncies de tonalitat.
COL?LOCACI? AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir
l'adher?ncia del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superf?cies de
menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superf?cie amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm
de fond?ria).
COL?LOCACI? AMB MORTER P?RTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
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Les peces per col?locar han de tenir la humitat necess?ria per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la pe?a.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
En reves ment de paraments, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 12
Enrajolat de parament ver cal interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb rajola ceràmica ( pus gresite) de 2,5x2,5cm,
subministrades en plaques quadrades de 31,9 cm, col.locades amb
K82 ? ENRAJOLATS
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reves ments realitzats amb rajola, aplicats en paraments ver cals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o
ver cals i arrimadors.
S'han considerat els reves ments seg?ents:
Enrajolat amb rajola cer?mica esmaltada
Reves ment realitzat amb rajola cer?mica comuna d'elaboraci? mec?nica o manual.
Trencad?s amb trossos irregulars de rajola de diferents colors
Enrajolat amb rajola cer?mica vidrada, rajola de val?ncia o rajola reproducci? de rajola existent, en interiors
Enrajolat amb rajola de gres premsat o extru?t
S'han considerat els morters seg?ents:
Morter adhesiu
Morter p?rtland 1:4, nom?s per a paraments d'al??ria inferior o igual a 3 m
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i preparaci? de la superf?cie de suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Col?locaci? de les peces ﬁxades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el reves ment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superf?cie amb la planor i l'aplomat previstos.
El color i la textura, en reves ments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superf?cie.
L'especejament ha de complir les especiﬁcacions subjec ves requerides per la DF.
El reves ment exterior ha de tenir junts de dilataci?. La dist?ncia entre junts ha de ser suﬁcient per tal que no s'esquerdi.
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S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del reves ment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no
ﬁxa d'altres condicions.
Si el reves ment ?s fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetraci? de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el reves ment i qualsevol sor nt del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superf?cie de reves ment entre junts de dilataci?: <= 20 m2
Dist?ncia entre junts de dilataci?:
Parament interior: <= 8 m
Parament exterior: <= 3 m
Ampl?ria dels junts de dilataci?: >= 10 mm
Gruix del morter:
Morter: 10-15 mm
Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del reves ment han de ser rectes.
Ampl?ria dels junts:
- Rajola comuna d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, esmaltada o vidriada: >= 1 mm - Rajola comuna d'elaboraci?
manual: >= 5 mm
Toler?ncies d'execuci?:
Planor:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia, refractaria o gres: ? 2 mm/2 m
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 4 mm/2 m
Ampl?ria junts:
Rajola d'elaboraci? mec?nica o ﬁna, val?ncia o vidriada:
Parament interior ? 0,5 mm
Parament exterior ? 1 mm
Rajola comuna d'elaboraci? manual: ? 2 mm
Rajola refractaria o gres: ? 1 mm
Paral?lelisme entre els eixos dels junts: ? 1 mm/m
Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
Ver calitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ? 2 mm/2 m
TRENCAD?S:
La composici? del trencad?s ha de seguir les especiﬁcacions indicades a la DT
Ha de tenir la distribuci? de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els l?mits de 5?C i 35?C, la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres
48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
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Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar difer?ncies de tonalitat.
COL?LOCACI? AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir
l'adher?ncia del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superf?cies de
menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superf?cie amb una aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm
de fond?ria).
COL?LOCACI? AMB MORTER P?RTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicaci? han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col?locar han de tenir la humitat necess?ria per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la pe?a.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
En reves ment de paraments, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar tamb? aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 15
Tub de desguàs d'aparell sanitari de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 40 mm, ﬁns a baixant, caixa
o clavegueró

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
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Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un
lubricant adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a
facilitar les possibles dilatacions.
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ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?
sico de Salubridad DB-HS.

Par da 16
Reparació de desguassos i baixants. Reparació de junts de baixants de ﬁbrociment amb nou rejuntat i segellat amb
massilla asfàl ca d'aplicació en calent
KD1R - REPARACI? DE DESGUASSOS I BAIXANTS
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparaci? de junts de baixants de ﬁbrociment
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Re rada del junt an c
Preparaci? de la secci? a rejuntar
Execuci? del nou junt
Re rada de l'obra de les restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
El junt ha de ser con nu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superf?cie uniforme.
Ha de quedar ben adherit al suport. La uni? ha de ser estanca.
La uni? no ha de ser r?gida per tal de permetre pe ts moviments al tub.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
Abans de dur a terme la nova uni? s'han de re rar les restes del junt an c i s'han de preparar les superf?cies de suport. El
fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Per a l'aplicaci? del junt, es seguiran les instruccions del fabricant del producte.
El producte s'ha d'aplicar for?ant-ne la penetraci?.
Un cop reparat el junt, es netejaran els tubs de les restes de segellant que n'hagin pogut quedar adherides i es deixar? la
superf?cie dels tubs preparada per a l'acabat que si hagi de fer.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de junt realment reparat amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 16
Reparació de desguassos i baixants. Reparació de junts de baixants de ﬁbrociment amb nou rejuntat i segellat amb
massilla asfàl ca d'aplicació en calent
KD1R - REPARACI? DE DESGUASSOS I BAIXANTS
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparaci? de junts de baixants de ﬁbrociment
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Re rada del junt an c
Preparaci? de la secci? a rejuntar
Execuci? del nou junt
Re rada de l'obra de les restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
El junt ha de ser con nu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superf?cie uniforme.
Ha de quedar ben adherit al suport. La uni? ha de ser estanca.
La uni? no ha de ser r?gida per tal de permetre pe ts moviments al tub.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
Abans de dur a terme la nova uni? s'han de re rar les restes del junt an c i s'han de preparar les superf?cies de suport. El
fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Per a l'aplicaci? del junt, es seguiran les instruccions del fabricant del producte.
El producte s'ha d'aplicar for?ant-ne la penetraci?.
Un cop reparat el junt, es netejaran els tubs de les restes de segellant que n'hagin pogut quedar adherides i es deixar? la
superf?cie dels tubs preparada per a l'acabat que si hagi de fer.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de junt realment reparat amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 18
Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de
diﬁcultat mitjà i col·locat encastat
KF5 - TUBS DE COURE
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col?locades i els seus elements auxiliars de connexi?.
S'han considerat els pus d'unitat d'obra seg?ents:
Instal?laci? dels tubs
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21/53

10/9/2019

Gestor de expedientes - Documento de Encargo: Diputación

S'han considerat els pus d'uni? seg?ents:
Connectat a pressi?
Soldat per capil?laritat
S'han considerat els pus de col?locaci? seg?ents:
Col?locaci? superﬁcial
Soterrat
Encastat
S'han considerat els graus de diﬁcultat de muntatge seg?ents:
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs f?cilment accessibles
(muntants, etc.)
Grau mitj?, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacci?, etc.)
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors,
etc.)
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Tubs:

Replanteig del tra?at
Muntatge en la seva posici? deﬁni va
Execuci? de totes les unions necess?ries
Re rada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal?laci? han de ser compa bles entre si.
TUBS:
En les instal?lacions amb tubs connectats a pressi?, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? dels accessoris de compressi?.
En les instal?lacions de tub soldat per capil?laritat, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? d'accessoris soldats per capil?laritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secci? del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el
recorregut.
Les canonades per les que circulen gasos amb pres?ncia eventual de condensats, han de tenir un pendent m?nim del 0,5%
per a possibilitar l'evacuaci? d'aquests condensats.
La superf?cie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor el?ctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
La canonada que, en r?gim de treball, s'escalﬁ, s'ha de separar de les ve?nes >= 250 mm.
Les conduccions que por n aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g
El pas a trav?s d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material el?s c.
Els passamurs han de sobresor r >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL?LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral?lelament respecte a
l'estructura de l'ediﬁci. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
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La separaci? entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separaci? ha d'augmentar
convenientment si han d'anar a?llats.
Els disposi us de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineaci? del tub.
Els suports s'han de ﬁxar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella el?s ca. El suport no s'ha de
soldar al tub.
No es poden transmetre esfor?os entre la canonada i els elements que la suporten.
Separaci? m?xima entre suports (en metres):
+----------------------------------------------------------- ? ? Di?metre del tub (mm) ? ? ?----------------------------------------? ? ? 6 - 8 ? 12 22 ? 28 - 54 ? 64 - 108 ? ?-------------------?--------?---------?----------?----------? ?Trams ver cals ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? <= 3,7 ?
?Trams horitzontals ? <= 1,2 ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? +----------------------------------------------------------Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar dins de beines de protecci? adequada, que perme la lliure
dilataci?.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar envoltades de sorra ﬁna rentada o inert.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de comen?ar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col?locaci?.
La seva instal?laci? no ha d'alterar les caracter?s ques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la uni? dels tubs no s'han de for?ar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal?laci? s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llarg?ria instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
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Aquest criteri inclou les p?rdues de material com a conseq??ncia dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La norma va ha de ser l'espec?ﬁca a l'?s a qu? es des ni.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta implantaci? de les conduccions a l'obra segons el tra?at previst.
Veriﬁcaci? de l'?s de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
Veriﬁcaci? que l'execuci? es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'?s de la instal?laci?.
S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resist?ncia mec?nica establertes al RITE. Les proves
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funci? del pus de ﬂuid
transportat.
Veriﬁcaci? de l'?s dels elements d'uni? adequats, la correcta execuci? de soldadures, i l'?s dels elements
d'interconnexi? adequats amb els equips de la instal?laci?.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Manteniment de la instal?laci?.
Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de veriﬁcar per mostreig diferents punts de la instal?laci?, en cas de deﬁci?ncies, s'ha de realitzar un mostreig
extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, veriﬁcant tota la instal?laci?. Als trams d'instal?laci?
ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultaci? dels tubs.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini
la DF.

Par da 18
Desviació de tuberies de coure de 22mm de diàmetre nominal, d'1mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de
diﬁcultat mitjà i col·locat encastat
KF5 - TUBS DE COURE
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col?locades i els seus elements auxiliars de connexi?.
S'han considerat els pus d'unitat d'obra seg?ents:
Instal?laci? dels tubs
S'han considerat els pus d'uni? seg?ents:
Connectat a pressi?
Soldat per capil?laritat
S'han considerat els pus de col?locaci? seg?ents:
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Col?locaci? superﬁcial
Soterrat
Encastat
S'han considerat els graus de diﬁcultat de muntatge seg?ents:
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs f?cilment accessibles
(muntants, etc.)
Grau mitj?, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas,
calefacci?, etc.)
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors,
etc.)
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Tubs:

Replanteig del tra?at
Muntatge en la seva posici? deﬁni va
Execuci? de totes les unions necess?ries
Re rada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal?laci? han de ser compa bles entre si.
TUBS:
En les instal?lacions amb tubs connectats a pressi?, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? dels accessoris de compressi?.
En les instal?lacions de tub soldat per capil?laritat, totes les unions, canvis de direcci? i sor des de ramals s'han de fer ?
nicament per mitj? d'accessoris soldats per capil?laritat.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secci? del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el
recorregut.
Les canonades per les que circulen gasos amb pres?ncia eventual de condensats, han de tenir un pendent m?nim del 0,5%
per a possibilitar l'evacuaci? d'aquests condensats.
La superf?cie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor el?ctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
La canonada que, en r?gim de treball, s'escalﬁ, s'ha de separar de les ve?nes >= 250 mm.
Les conduccions que por n aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200 MPa m s/g
El pas a trav?s d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material el?s c.
Els passamurs han de sobresor r >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL?LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral?lelament respecte a
l'estructura de l'ediﬁci. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separaci? entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separaci? ha d'augmentar
convenientment si han d'anar a?llats.
Els disposi us de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineaci? del tub.
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Els suports s'han de ﬁxar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella el?s ca. El suport no s'ha de
soldar al tub.
No es poden transmetre esfor?os entre la canonada i els elements que la suporten.
Separaci? m?xima entre suports (en metres):
+----------------------------------------------------------- ? ? Di?metre del tub (mm) ? ? ?----------------------------------------? ? ? 6 - 8 ? 12 22 ? 28 - 54 ? 64 - 108 ? ?-------------------?--------?---------?----------?----------? ?Trams ver cals ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? <= 3,7 ?
?Trams horitzontals ? <= 1,2 ? <= 1,8 ? <= 2,4 ? <= 3 ? +----------------------------------------------------------Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar dins de beines de protecci? adequada, que perme la lliure
dilataci?.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS SOTERRATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Hauran de disposar d'un tractament an corrosiu adequat i anar envoltades de sorra ﬁna rentada o inert.
S'han de preveure registres i el tra?at amb pendent per al seu buidatge o purga.
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de comen?ar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col?locaci?.
La seva instal?laci? no ha d'alterar les caracter?s ques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la uni? dels tubs no s'han de for?ar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal?laci? s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
m de llarg?ria instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les p?rdues de material com a conseq??ncia dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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La norma va ha de ser l'espec?ﬁca a l'?s a qu? es des ni.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCI?. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta implantaci? de les conduccions a l'obra segons el tra?at previst.
Veriﬁcaci? de l'?s de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
Veriﬁcaci? que l'execuci? es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'?s de la instal?laci?.
S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resist?ncia mec?nica establertes al RITE. Les proves
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funci? del pus de ﬂuid
transportat.
Veriﬁcaci? de l'?s dels elements d'uni? adequats, la correcta execuci? de soldadures, i l'?s dels elements
d'interconnexi? adequats amb els equips de la instal?laci?.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Manteniment de la instal?laci?.
Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de veriﬁcar per mostreig diferents punts de la instal?laci?, en cas de deﬁci?ncies, s'ha de realitzar un mostreig
extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, veriﬁcant tota la instal?laci?. Als trams d'instal?laci?
ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultaci? dels tubs.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini
la DF.

Par da 19
Subministrament i col·locació de cor na de dutxa de poliester (teixit hidrofugat, repel·lent a l'aigua, pes mínim 116 g/m2,
qualitat mínima 300 deniers), color blanc, amb ullets, amb vora i ﬁlet de plom a la part baixa i d'un màxim de 2,00 m
d'alçada. Inclou barra de suport plas ﬁcada (recta o en angle), anelles i accessoris

KJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements seg?ents:
Saboneres murals o per encastar al taulell
Accessoris per a banys adaptats, barres ﬁxes, barres aba bles i seients, col·locats amb ﬁxacions mec?niques.
Dispensador de paper col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Porta rotlles col·locat amb ﬁxacions mec?niques
Tovalloler, col·locat amb ﬁxacions mec?niques
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Saboneres, dispensador de paper, porta rotlles o tovalloler:
Replanteig
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Muntatge, ﬁxaci? i anivellament
Re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Accessoris per a banys adaptats:
Replanteig de la posici? de l'element
Fixaci? de l'element al parament
Col·locaci? dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'?s pel qual es des na sigui l'?p m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: ? 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha ﬁxar al taulell amb els disposi us de subjecci? previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecci? s?lida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar ﬁxat mitjançant dos suports com a m?nim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perqu? perme agafar-s'hi amb força en la
transfer?ncia lateral a w?ters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament ser? batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Aplomat (posici? ver cal): ? 3 mm
Horitzontalitat (posici? horitzontal): ? 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·laci? es far? un replanteig.
S'ha de comprovar que les caracter?s ques del producte corresponen a les especiﬁcades al projecte.
Un cop col·locat, es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es ndr? cura de no fer malb? el taulell al apretar els cargols de ﬁxaci?.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
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No hi ha norma va de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoci? de l'accessibilitat i
de supressi? de barreres arquitect?niques, i d'aprovaci? del Codi d'accessibilitat.

Par da 22
Subministrament i col·locació d'un segon suport per a telèfon de dutxa, mural, muntat superﬁcialment a una alçada de
1,10 m

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
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CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un
lubricant adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a
facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?
sico de Salubridad DB-HS.

Par da 26
Formació de recinte de dutxa (d'1m² a 1,20m² de superﬁcie) en subs tució de banyera
KJ12 - PLATS DE DUTXA
1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col?locaci? i connexi? a la xarxa d'evacuaci? de plat de dutxa, encastat o col?locat sobre el paviment.
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S'han considerat els materials seg?ents:
Porcellana
Gres esmaltat
Planxa d'acer
Resina
Acr?lica
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col?locaci? de la dutxa a l'espai previst
Anivellaci? correcte per a rebre l'enrajolat
Connexi? a la xarxa d'evacuaci?
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte.
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? amb el conducte d'evacuaci?.
La resoluci? dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reﬂec da en el projecte o la indicada per la DF.
Les conduccions met?l?liques de l'aparell han de tenir instal?lada la connexi? a terra amb cable de coure nu, de secci? 2,5
mm2 en tots els casos.
Si el plat de dutxa ?s de planxa d'acer, tamb? es connectar? al cos d'aquest.
Toler?ncies d'instal?laci?:
Horitzontalitat: ? 1 mm/m
Contacte reves ment-plat de dutxa: ? 1,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No hi ha condicions espec?ﬁques del proc?s d'instal?laci?.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal?lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrot?cnico de Baja Tensi?n. REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCI? I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s?n les seg?ents:
Comprovaci? de la correcta instal?laci? dels materials i equips a l'obra
Veriﬁcaci? de la correcta execuci? de la instal?laci? segons instruccions de fabricant.
Realitzaci? i emissi? d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especiﬁca a la
taula d'assaigs i quan ﬁcaci? dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzar? l'assaig de cabals m?nims, considerant el funcionament simultani de les instal?lacions suscep bles de fer-ho
a la realitat. Es veriﬁcar?: el total de la instal?laci?, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACI? DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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En cas de deﬁci?ncies de material o execuci?, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrep?ncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequaci?, d'acord amb el que determini
la DF.

Par da 3
Arrencada d'enrajolat, en parament ver cal, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
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Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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.
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L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 36
Desmuntatge i muntatge de nou de les aixetes de la banyera o de la dutxa

KJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superﬁcialment o
encastades.
S'han considerat els elements seg?ents:
Aixeta connectada al tub d'alimentaci?
Bateria mural connectada al tub d'alimentaci? i al de desgu?s, si porta sobreixidor incorporat
Broc connectat al tub d'alimentaci? i la de desgu?s, si porta sobreixidor incorporat
Ruixador connectat al braç de la dutxa
Suport per a dutxa de tel?fon
Tub ﬂexible connectat al tub d'alimentaci? i a la dutxa de tel?fon
Dutxa de tel?fon connectada a tub ﬂexible
Fluxor amb aixeta de regulaci? i tub de desc?rrega incorporats
Colze d'enllaç
Mecanisme per a cisterna de desc?rrega o d'alimentaci? connectat a l'aparell sanitari
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col·locaci? de l'aixeta o l'accessori
Segellat dels junts
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte
i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alç?ria de muntatge de l'element ha de ser la reﬂec da en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben ﬁxat al seu suport.
S'ha de garan r l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentaci? i amb els de desgu?s quan calgui.
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En l'aixeta, l'?rgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el dis n u vermell i el de
l'aigua freda a la dreta amb el dis n u blau.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Nivell: ? 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? de l'aixeta amb el tub d'alimentaci? i de la connexi? del tub de desc?rrega
amb l'aparell sanitari.
Si ?s ﬂuxor an robatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador
encastat directament a la paret, de manera que perme el seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? de l'aixeta amb el tub d'alimentaci? i de la connexi? del tub de desc?rrega
amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
La posici? de l'element respecte al pl? del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el reves ment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?
sico de Salubridad DB-HS.

Par da 4
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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
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Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament ver cal, 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 reu lització 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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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 re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 4
Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de reves ments de paraments ver cals o horitzontals, amb càrrega manual i
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reu lització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap u litat i serà transportat a un
abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant ndrà una u litat posterior, i ha de ser netejat, classiﬁcat,
iden ﬁcat 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 ver cal, 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 reu lització 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 reu lització i carrega de runa
sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classiﬁcació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de diﬁcultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació de l'element a tractar
Resistència al tractament
Diﬁcultat d'accés a l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de diﬁcultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de diﬁcultat baix
Suma 4 a 6: Grau de diﬁcultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de diﬁcultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suﬁcientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
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Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classiﬁcat i iden ﬁcada 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 (reves ments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements
resistents als que es guin units, sense afectar la seva estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transme n càrregues.
Cal veriﬁcar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o, en el seu defecte, per la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n 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 re rada 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 super cie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Ediﬁcación: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

Par da 44
Desmuntatge i muntatge d'inodor de sor da ver cal/horitzontal, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

KJ14 - INODORS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? a la xarxa d'evacuaci? d'inodor de porcellana esmaltada, de sor da ver cal o horitzontal, col·locat
amb ﬁxacions ver cals o sobre el paviment.
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Preparaci? de la zona de treball
Col·locaci? de l'inodor a l'espai previst
Connexi? a la xarxa d'evacuaci?
Connexi? a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posici? prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resist?ncia ni tenir joc en el seu moviment.
L'alç?ria des del nivell del paviment ﬁns el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reﬂec da en el projecte, o en el
seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar ﬁxat s?lidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les ﬁxacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garan r l'estanquitat de la connexi? amb el conducte d'evacuaci? mitjançant una pasta segelladora en els aparells
de desc?rrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautx? o de neopr? en els de desc?rrega ver cal.
Els mecanismes de desc?rrega i alimentaci? han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Les conduccions met?l·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexi? a terra amb cable de coure nu, de secci? >= 2,5
mm2.
Toler?ncies d'instal·laci?:
Nivells: ? 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
Horitzontalitat: ? 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 45
Desguàs d'inodor de tub de PVC-U, de paret massissa àrea d'aplicació B, de diàmetre 110 mm, ﬁns a baixant, caixa o
clavegueró

KJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locaci? i connexi? de desgu?s o accessori a la xarxa d'evacuaci?.
S'han considerat els pus de col·locaci? seg?ents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sif? de llaut?
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions seg?ents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·laci?
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt el?s c
Prova de servei de la instal·laci?
Roscats a sif? de llaut?:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparaci? de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·laci?
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que es gui instal·lat.
Cal que quedi suﬁcientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posici? ha de ser la reﬂec da a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·laci?.
Dist?ncia en ver cal entre la v?lvula de desgu?s i la corona del sif?: <= 60 cm
Toler?ncies d'instal·laci?:
Posici?: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexi? de sor da s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexi? de sor da s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt el?s c.
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2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locaci?.
Durant el proc?s de col·locaci? no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedir? a la re rada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, despr?s
s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formaci? de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsi?, despr?s s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la uni? es fa mitjançant un junt el?s c, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i despr?s s'ha d'aplicar un
lubricant adient, nom?s a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, despr?s cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a
facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quan tat instal·lada, amidada segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el C?digo T?cnico de la Ediﬁcaci?n Parte 2. Documento B?
sico de Salubridad DB-HS.

Par da 7
Arrencada de banyera, sifó, desguassos i desconnexió de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre contenidor
K21J_01 - ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements
d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
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Arrencada de tubs i accessoris d'instal·lació de gas, elèctrica i lampisteria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Operacions de preparació
Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Enderroc dels fonaments si es el cas
Neteja de la super cie de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova u lització dels materials que indica la DT, descàrrega i classiﬁcació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es des nin (transport a abocador,
reu lització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté ﬂuids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es ndrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest ﬁ. Si aquests
punts es varen re rar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la
part que no es re ra ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suﬁcients i evitar danys a
les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o en el
seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
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En cas d'u lització d'abocador, el contrac sta no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament es gui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que es gui cons tuïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIÓ O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especiﬁcacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 71
Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor

K21J_01 - ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACIONS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, c?rrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locaci? d'elements
d'instal·lacions de gas, el?ctriques, lampisteria o d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra seg?ents:
Arrencada de tubs i accessoris d'instal·laci? de gas, el?ctrica i lampisteria
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Operacions de preparaci?
Desconnexi? de la xarxa d'alimentaci?, i protecci? dels terminals, en el seu cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Enderroc dels fonaments si es el cas
Neteja de la superf?cie de les restes de runa
C?rrega, transport i desc?rrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
C?rrega, transport al magatzem o lloc de nova u litzaci? dels materials que indica la DT, desc?rrega i classiﬁcaci?
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funci? de l'?s a que es des nin (transport a abocador,
reu litzaci?, eliminaci? en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar cont? ﬂuids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es ndr? especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest ﬁ. Si aquests
punts es varen re rar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es far? servir la maquin?ria adequada per a la manipulaci? dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducci? que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element el?ctric, l'extrem de la
part que no es re ra ha de quedar convenientment protegit.
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S'han de protegir els elements de servei p?blic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precauci? necess?ries per aconseguir unes condicions de seguretat suﬁcients i evitar danys a
les construccions pr?ximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentaci? T?cnica o en el
seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que moles n el m?nim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formaci? de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions ve?nes,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operaci? de c?rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necess?ries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suﬁcients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de re rada i c?rrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, prove?t dels elements que
calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perqu? no es produeixin p?rdues en el trajecte.
En cas d'u litzaci? d'abocador, el contrac sta no podr? abocar material procedent de l'obra sense que pr?viament es gui
aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissi? de seguiment mediambiental, en el cas que es gui cons tu?da.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL·LACI? O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 72
Neteja i consolidació de paviment de rajola ceràmica amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant

K9DR - REPARACI? DE PAVIMENTS DE PECES DE CER?MICA

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de reparaci? i consolidaci? de paviment de peces cer?miques.
S'han considerat els pus de reparacions seg?ents:
Neteja amb detergent, raspall i aplicaci? de producte decapant
Rejuntat amb morter, previ buidat del material dels junts
Consolidaci? amb consolidant de base hidr?fuga i encerat ﬁnal
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i aplicaci? de producte decapant
Preparaci? i comprovaci? del paviment
Protecci? dels elements que no son objecte de la neteja
Aplicaci? del producte de neteja
Raspallat de la superf?cie
Aplicaci? d'una capa de producte decapant
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Neteja amb aigua
Rejuntat amb morter:
Buidat i neteja del material dels junts
Estesa del morter
Neteja ﬁnal
Consolidaci? i encerat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie a tractar
Aplicaci? successiva del producte amb els intervals d'assecat necessaris
Aplicaci? de la cera en dues capes
NETEJA I APLICACI? DE PRODUCTE DECAPANT:
En el paviment no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions.
REJUNTAT AMB MORTER:
Els junts han de quedar plens de morter.
Un cop acabats els treballs, la superf?cie ha de quedar neta de restes de material.
CONSOLIDACI? I ENCERAT:
La superf?cie ha de quedar totalment impregnada del consolidant ﬁns a la saturaci?.
El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes.
No ha de quedar alterat el color original de la superf?cie tractada

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5?C.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les
parts afectades.
NETEJA I APLICACI? DE PRODUCTE DECAPANT:
No s'han d'u litzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada.
S'ha de fer un assaig previ sobre una pe ta superf?cie del paviment a tractar per tal de comprovar l'efecte de la neteja
sobre el material.
El raspallat no s'ha de fer mai amb raspalls de met?l?lics.
El sistema d'aplicaci? del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci? de la DF.
Durant el proc?s de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'?rea a netejar.
REJUNTAT AMB MORTER:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els 35?C.
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i te la fond?ria i ampl?ria exigides.
El paviment ha de tenir la humitat necess?ria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'ha d'estendre for?ant la seva penetraci?.
Un cop estes el morter s'ha d'eliminar les restes i s'ha de netejar el paviment.
CONSOLIDACI? I ENCERAT:
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S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seg?ents:
Temperatures superiors a 30?
Humitat rela va de l'aire superior a 60 %
No es pot consolidar sobre suports sobreescalfats.
La superf?cie ha de ser neta i seca, sense pols, taques greixos, sals o restes de detergents.
Si la superf?cie s'ha tractat pr?viament amb algun producte, el consolidant a aplicar ha de ser compa ble amb aquell.
Es far? un assaig previ sobre una pe ta superf?cie del paviment a tractar per tal de comprovar que el consolidant escollit
t? el seg?ent comportament:
?s compa ble amb el material sobre el que s'aplica
Reversible
Admet noves aplicacions de consolidants i hidrorrepelents
No forma barreres de vapor
?s transpirable en el sen t dintre-fora
No altera el color del material sobre el que s'aplica
El sistema d'aplicaci? del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci? de la DF.
El nombre de mans de consolidant a aplicar es far? en funci? de la porositat del suport.
Pr?viament a executar l'encerat del paviment ?s necessari que es guin col?locats tots aquells elements que puguin
afectar el proc?s d'aplicaci?.
Les capes de cera s'han d'aplicar seguint les instruccions i dosiﬁcacions recomanades pel fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o part?cules prop de l'?rea a tractar, abans, durant i despr?s de l'aplicaci?.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 72
Neteja i consolidació de paviment de rajola ceràmica amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant

K9DR - REPARACI? DE PAVIMENTS DE PECES DE CER?MICA

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de reparaci? i consolidaci? de paviment de peces cer?miques.
S'han considerat els pus de reparacions seg?ents:
Neteja amb detergent, raspall i aplicaci? de producte decapant
Rejuntat amb morter, previ buidat del material dels junts
Consolidaci? amb consolidant de base hidr?fuga i encerat ﬁnal
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Neteja i aplicaci? de producte decapant
Preparaci? i comprovaci? del paviment
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Protecci? dels elements que no son objecte de la neteja
Aplicaci? del producte de neteja
Raspallat de la superf?cie
Aplicaci? d'una capa de producte decapant
Neteja amb aigua
Rejuntat amb morter:
Buidat i neteja del material dels junts
Estesa del morter
Neteja ﬁnal
Consolidaci? i encerat:
Neteja i preparaci? de la superf?cie a tractar
Aplicaci? successiva del producte amb els intervals d'assecat necessaris
Aplicaci? de la cera en dues capes
NETEJA I APLICACI? DE PRODUCTE DECAPANT:
En el paviment no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions.
REJUNTAT AMB MORTER:
Els junts han de quedar plens de morter.
Un cop acabats els treballs, la superf?cie ha de quedar neta de restes de material.
CONSOLIDACI? I ENCERAT:
La superf?cie ha de quedar totalment impregnada del consolidant ﬁns a la saturaci?.
El color, la brillantor i la textura han de ser uniformes.
No ha de quedar alterat el color original de la superf?cie tractada

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5?C.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les
parts afectades.
NETEJA I APLICACI? DE PRODUCTE DECAPANT:
No s'han d'u litzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada.
S'ha de fer un assaig previ sobre una pe ta superf?cie del paviment a tractar per tal de comprovar l'efecte de la neteja
sobre el material.
El raspallat no s'ha de fer mai amb raspalls de met?l?lics.
El sistema d'aplicaci? del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci? de la DF.
Durant el proc?s de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'?rea a netejar.
REJUNTAT AMB MORTER:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els 35?C.
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i te la fond?ria i ampl?ria exigides.
El paviment ha de tenir la humitat necess?ria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'ha d'estendre for?ant la seva penetraci?.
www.vialibreaia.com/nou/verDocumentoEncargo.aspx?id=231&tipo=DIBA

48/53

10/9/2019

Gestor de expedientes - Documento de Encargo: Diputación

Un cop estes el morter s'ha d'eliminar les restes i s'ha de netejar el paviment.
CONSOLIDACI? I ENCERAT:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seg?ents:
Temperatures superiors a 30?
Humitat rela va de l'aire superior a 60 %
No es pot consolidar sobre suports sobreescalfats.
La superf?cie ha de ser neta i seca, sense pols, taques greixos, sals o restes de detergents.
Si la superf?cie s'ha tractat pr?viament amb algun producte, el consolidant a aplicar ha de ser compa ble amb aquell.
Es far? un assaig previ sobre una pe ta superf?cie del paviment a tractar per tal de comprovar que el consolidant escollit
t? el seg?ent comportament:
?s compa ble amb el material sobre el que s'aplica
Reversible
Admet noves aplicacions de consolidants i hidrorrepelents
No forma barreres de vapor
?s transpirable en el sen t dintre-fora
No altera el color del material sobre el que s'aplica
El sistema d'aplicaci? del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzaci? de la DF.
El nombre de mans de consolidant a aplicar es far? en funci? de la porositat del suport.
Pr?viament a executar l'encerat del paviment ?s necessari que es guin col?locats tots aquells elements que puguin
afectar el proc?s d'aplicaci?.
Les capes de cera s'han d'aplicar seguint les instruccions i dosiﬁcacions recomanades pel fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o part?cules prop de l'?rea a tractar, abans, durant i despr?s de l'aplicaci?.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superf?cie amidada segons les especiﬁcacions de la DT, amb deducci? de la superf?cie corresponent a obertures,
d'acord amb els criteris seg?ents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

Par da 73
Pe tes reparacions de manteniment dels mecanismes, de la cisterna del vàter, de les aixetes (aixetes mal collades, canvi
de juntes), del desguàs del wc, del sifó del lavabo i actuacions similars

KD1R - REPARACI? DE DESGUASSOS I BAIXANTS

1.- DEFINICI? I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparaci? de junts de baixants de ﬁbrociment
L'execuci? de la unitat d'obra inclou les operacions seg?ents:
Re rada del junt an c
Preparaci? de la secci? a rejuntar
Execuci? del nou junt
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Re rada de l'obra de les restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
El junt ha de ser con nu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superf?cie uniforme.
Ha de quedar ben adherit al suport. La uni? ha de ser estanca.
La uni? no ha de ser r?gida per tal de permetre pe ts moviments al tub.

2.- CONDICIONS DEL PROC?S D'EXECUCI?
Abans de dur a terme la nova uni? s'han de re rar les restes del junt an c i s'han de preparar les superf?cies de suport. El
fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Per a l'aplicaci? del junt, es seguiran les instruccions del fabricant del producte.
El producte s'ha d'aplicar for?ant-ne la penetraci?.
Un cop reparat el junt, es netejaran els tubs de les restes de segellant que n'hagin pogut quedar adherides i es deixar? la
superf?cie dels tubs preparada per a l'acabat que si hagi de fer.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de junt realment reparat amidat segons les especiﬁcacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha norma va de compliment obligatori.

SUBMINISTRAMENT D'AJUDES TÈCNIQUES. CONDICIONS TÈCNIQUES D'APLICACIÓ
1. SUBMINISTRAMENT
Els productes hauran de ser subministrats i instal·lats al lloc corresponent, amb els elements i accessoris necessaris per a
l'ús immediat. Quan siguin productes que no nguin a part preu de col·locació amb ﬁxacions mecàniques, s'entén que el
preu de l'oferta comprèn tanmateix la instal·lació.
Les ajudes tècniques considerades són les següents:
1) Agafadors
2) Barres de recolzament ﬁxes
3) Barres de recolzament ar culades
4) Passamans
5) Seients
6) Tiradors de portes de pas, de portes d'armari i de calaixos
7) Protectors de paret
8) Alces
9) Elements pel desplaçament
10) Elements pel llit
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11) Elements per a la comunicació
2. GARANTIA
El termini de garan a de tots els productes serà com a mínim de dos anys, a comptar des de la data de recepció dels
treballs.
El període de garan a inclourà:
a) La subs tució de l'element quan presen vicis o defectes de material o funcionament que n'impedeixin el
funcionament correcte.
b) la reparació de les parts defectuoses (materials i mà d'obra a càrrec del proveïdor) i subs tució de l'element mentre en
duri la reparació, si s'escau.
3. REPOSICIÓ
El proveïdor haurà de garan r la reposició de les diferents parts de l'element per un període mínim de 5 anys.
4. COMPLIMENT DE NORMATIVA
Caldrà acreditar el compliment de la legislació vigent i la norma va d'obligat compliment rela va als productes oferts,
amb el cer ﬁcat corresponent al compliment de la marca CE. Es podran acreditar altres dis n us de qualitat al que
es gui sotmès el procés de fabricació.
Cal que els elements s'adap n al Codi d'Accessibilitat de Catalunya (Decret 135/1995) en allò que els hi sigui d'aplicació.
Es ndrà en compte en par cular l'annex 7. de principals paràmetres d'accessibilitat, pel que fa a prestacions funcionals i
condicions de col·locació.
5. LLIURAMENT
El lliurament inclou el subministrament i la col·locació de tots els productes, així com el muntatge i la instal·lació dels
elements que ho requereixin i la re rada dels embalatges.
Els productes hauran d'anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte
dels productes ocasionat en el transport ﬁns el punt d'u lització anirà a càrrec de l'empresa proveïdora.
El desembalatge i recollida de residus generats durant el desembalatge i instal·lació del producte aniran a càrrec de
l'adjudicatari.
L'adjudicatari re rarà de l'habitatge els residus generats el mateix dia del subministrament i en farà un tractament
d'acord a la legislació vigent.
Aniran a càrrec de l'adjudicatari la reparació del desperfectes ocasionats a l'habitatge o llocs comuns de l'ediﬁci durant el
transport intern i el muntatge de les ajudes tècniques.
6. INSTAL·LACIÓ I MUNTATGE
Els diversos productes es distribuiran i muntaran en els llocs on s'ubicaran deﬁni vament, seguint les instruccions de
l'empresa de coordinació i seguiment tècnic.
Els equips que requereixin muntatge es desembalaran, es muntaran i es col·locaran en el lloc deﬁni u.
Els aparells que necessi n instal·lació es deixaran connectats a les instal·lacions previstes pel seu funcionament.
Els productes es consideraran subministrats quan es guin completament instal·lats al seu lloc d'ús ﬁnal, amb els
elements i accessoris necessaris per al seu ús immediat.
Quan donades les caracterís ques del producte subministrat sigui convenient o necessari donar a l'usuari unes
instruccions de funcionament i manteniment, caldrà aportar aquest informació en el moment de la instal·lació.
Les possibles actuacions d'obra civil necessàries derivades de la instal·lació del producte (ﬁxacions mecàniques) seran a
càrrec de l'adjudicatari, així com els possibles desperfectes ocasionats al llarg de l'actuació.
7. ALTRES CONDICIONS
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Les super cies dels materials han de ser resistents als cops i al ratllat, i que no es degradin per efecte de la llum, del
contacte amb l'aigua ni de l'ús.
El disseny ha de respondre a una exigència de fàcil subs tució de qualsevol part deteriorada. Amb formes arrodonides i
sense racons, per tal de evitar danys a les persones i permetre una fàcil neteja.
Els productes seran adequats a les necessitats de l'usuari i/o ergonòmics per la persona que atengui o ajudi a l'usuari.
Els models vindran avalats per cer ﬁcats de proves de trencament, de desgast, de resistència a substàncies i ambients
agressius o de qualsevol altre pus, fetes per laboratoris de proves reconeguts oﬁcialment.

COL·LOCACIÓ D'AJUDES TÈCNIQUES. CRITERIS CONSTRUCTIUS
1. FIXACIONS MECÀNIQUES
En general no es poden ﬁxar mecànicament ajudes tècniques sobre envans que no siguin prou resistents, com són els de
cartó guix (ex: pladur), i els de fusta.
En el cas de ﬁxacions mecàniques en un parament enrajolat, cal assegurar-se que les rajoles es guin ben adherides a la
paret. Per exemple, una manera fàcil de veriﬁcar-ho és com segueix:
Picant amb una clau es pot escoltar si estan en enganxades o no
- si sona a buit, NO
- si "resona" (fa clinc), SI
S'ha d'evitar fer el forat a la cantonada de la rajola, doncs és més fàcil que es trenqui.
Evitar malmetre instal·lacions encastades a les parets. Cal prendre les precaucions necessàries, per això unes mesures de
precaució són les següents:
Allunyar els punts de ﬁxació de
aixetes, comandaments, punts de sor da d'aigua
endolls o interruptors caixes de registre
Allunyar els punts de ﬁxació dels possibles recorreguts de canonades d'aigua
evitar els recorreguts ver cals o horitzontals molt propers a les aixetes
evitar els recorreguts que uneixen una caixa d'unió amb un mecanisme elèctric
4.3.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS. Condicions de seguretat i salut

DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT
D'acord amb els Criteris generals d'aplicació del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, aprovats per la Comissió
Nacional de Seguretat i Salut en el Treball el dia 31 de gener de 2001, es tracta d'obres eventuals, que es deﬁneixen de la
següent manera:
Consisteixen en treballs que es consideren de construcció però que s'exerceixen durant un període de temps molt curt,
segons les necessitats eventuals. Solen ser de reparació o manteniment i no són objecte de llicència d'obres ni de
documentació tècnica de cap pus.
Aquests treballs es fan en llocs que no tenen la consideració de centre de treball ni per a l'empresa ni per als treballadors.
Si fos el cas, davant la presència simultània de diverses empreses o treballadors autònoms, aquests s'haurien de
coordinar segons el que es disposa a l'ar cle 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
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Aquest pus d'obra la fan treballadors que treballen en règim de desplaçament. Cada empresa que pres aquest pus de
treball ha de fer la seva avaluació de riscos tenint en compte aquest règim de treball, si bé d'una manera genèrica perquè
no és possible conèixer les caracterís ques exactes de cada lloc en què caldrà intervenir.
No és possible sotmetre aquest pus de treball, per la seva naturalesa, a un avís previ.
Aquest pus d'obra requereix:
Avaluació de riscos, si bé tenint en compte aquests treballs de manera genèrica, tal com s'ha dit anteriorment.
Compliment de l'annex IV del RD 1627/97, que s'ha de tenir en compte en l'avaluació de riscos.
Les disposicions del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció són
d'aplicació a les empreses que intervenen en les obres de construcció, incloses l'avaluació de riscos i la planiﬁcació de
l'ac vitat preven va, d'acord amb l'ar cle 1.3 del RD 1627/97.
D'acord amb el que s'ha exposat anteriorment, cada empresa ha de tenir la seva organització de prevenció. Mitjançant
aquesta organització, ha d'exercir les ac vitats preven ves, que són una obligació general.
La documentació a redactar per l'empresa adjudicatària en relació a les disposicions adoptades en matèria de seguretat i
salut es presentaran a l'empresa de coordinació i seguiment tècnic abans del inici dels treballs.
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